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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

HOTĂRÂRE 

 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, 

precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din învățământ și 

biblioteci centrale universitare 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Până la data de 01 iulie 2017 unele unități de învățământ preuniversitar și universitar au 

acordat spor pentru condiții de muncă, potrivit legislației anterioare în vigoare, întrucât 

drepturile salariale nu trebuiau diminuate, iar acordarea acestor sporuri s-a făcut ca 

urmare a buletinelor de determinare. 

În celelalte unități de învățământ acest spor nu s-a putut acorda deoarece nu era emis un 

regulament în acest sens din cauza prorogării emiterii acestuia în mai multe rânduri. 

2. Schimbări preconizate 

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor 

pentru condiţii de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul 

din învățământ și biblioteci centrale universitare. Proiectul de hotărâre a Guvernului este 

promovat în vederea aplicării prevederilor art. 23 a Legii – cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Stabilirea și acordarea sporului pentru condiții de muncă se realizează, potrivit 

proiectului, doar în situațiile în care unitățile și instituțiile de învățământ se află, din 

motive obiective, în imposibilitatea de a crea condiții normale de muncă și igienă, de 

natură să le ocrotească sănătatea angajaților, iar orice modificare în sens pozitiv a 

caracteristicilor de mediu duce la încetarea acordării acestuia. 

Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare de muncă se face cu 

încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și 

cheltuieli aprobat. 

3. Alte informaţii 

Proiectul are în vedere stabilirea și acordarea de drepturi salariale pentru personalul 

din unitățile și instituțiile de învățământ. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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1
1
. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
.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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 generează implicații financiare. 

 

- 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 

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  
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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  Prezentul act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

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): 

Pentu aplicarea prevederilor prezentul proiect de act normativ nu sunt necesare alte 

măsuri normative și nici nu sunt modificate sau abrogate alte acte normative ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act normativ. 

1
1
. 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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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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  

În vederea elaborării proiectului de act normativ au avut loc consultări cu reprezentanții 

federațiilor sindicale reprezentative la nivel național. 

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 

Federațiile sindicale participante la consultări au fost alese deoarece sunt reprezentative 

la nivel de ramură de învățământ. 

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 

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 

Proiectul de act normativ se avizează de către  Consiliul Legislativ și de către Consiliul 

Economic şi Social. 

6. Alte informaţii 
 

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 

Prezentul act normativ a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
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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 

 
 

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 

  Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre de Guvern 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de 

muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din 

învățământ și biblioteci centrale universitare, pe care îl supunem Guvernului spre  

aprobare. 
 
 

 

Ministrul educaţiei naționale, 

Liviu-Marian POP 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

Viceprim – ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și 

fondurilor europene 

Sevil SHHAIDEH 

          

Ministrul finanţelor publice, 

Ionuț MIȘA 

 

 

Ministrul muncii şi justiției sociale, 

Lia-Olguța VASILESCU 

 

 

Ministrul justiției, 

Tudorel TOADER 
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            Secretar de Stat                                           Secretar de Stat 

 

        Ariana Oana BUCUR        Gigel PARASCHIV 

 

 

 

 

Secretar General 

 

Dănuț GHICAN 

 

 

 

     Direcția Generală Evaluare și Monitorizare        Direcția Generală Învățământ 

Superior 

                 Învățământ Preuniversitar 

 

 

                      Director General      Director General 

 

                 Alin Cătălin PĂUNESCU                                               Ioan Ștefan GROZA 

 

 

 

 

Direcția Generală Management Preuniversitar       Direcția Generală Economică 

 

Director General                             Director General 

 

Corina MARIN        Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

 

                        Direcția Juridic                  Direcția Management Strategic 

și 

                                                                                                              Politici Publice 

 

                              Director              Director 

 

                 Crina Mădălina CIOBANU           Valentin Sorin POPESCU 

 

 

 

 

 

 

Aviz de legalitate, 
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