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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

 

 

H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1412/2009 privind 

organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației  

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivele emiterii actului normativ 

 

Descrierea    

situaţiei actuale 

       Institutul de Științe ale Educației este instituție publică de cercetare, 

dezvoltare, inovare și formare în domeniul educației, cu personalitate 

juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale, ale cărui 

organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1412/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

       Activitatea institutului se desfășoară în concordanță cu politicile și 

strategiile Ministerului Educației Naționale, cu problematica și provocările 

societății românești în context internațional, precum și cu evoluțiile 

cunoașterii științifice din domeniul științelor sociale și umaniste. 

       Activitățile specifice de cercetare, proiectare și dezvoltare curriculum 

național au fost preluate de institut de la Centrul Național pentru 

Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar  - organ de 

specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică în 

subordinea Ministerului Educației Naționale, instituție desființată prin 

Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții 

publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri 

și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internațional. 

      De asemenea, Institutul de Științe ale Educației constituie centru de 

expertiză în domeniul cercetării în științele educației, dezvoltării 

curriculare și formării cadrelor didactice, acordării de sprijin metodologic 

colaboratorilor din domeniul educației și al cercetării, fiind totodată centru 

național pentru testarea internațională Programme for International 

Students Assessment (PISA), derulat de Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică. 

      Potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 1 – 

Familia ocupațională de funcții bugetare ”Învățământ”, Cap. II – Unități 

de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, lit. a) – 

Salarii de bază funcții de conducere, s-a stabilit ca funcția de director 

general institutut de cercetare să fie corespunzătoare calității de ordonator 

secundar de credite, iar cea de director institut de cercetare celei de 

ordonator terțiar de credite. Prin urmare, întrucât potrivit H.G. nr. 

1412/2009 directorul general al I.S.E. este ordonator terțiar de credite, se 

impune modificarea funcției în mod corespunzător respectiv, din director 

general în director, în deplină concordanță cu prevederile Legii nr. 

153/2017.  
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Acte comunitare 

transpuse 

 

Nu este cazul 

 

Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune: 

 modificarea alineatului 1 al articolului 1 din H.G nr.1412/2009, 

pentru stabilirea Institutului de Științe ale Educației ca organ de 

specialitate al Ministerului Educației Naționale, în deplin acord cu 

specificul competențelor legale ce îi revin la nivel național; 

 modificarea alineatului (2) al articolului 4 și alineatului (5) al 

articolului 5, prin înlocuirea sintagmei „director general” cu cea de 

“director”. 

 Se înființează Biroul pentru Învățământul în Limbile Minorităților 

Naționale, cu sediul la Miercurea Ciuc, în incinta Casei Corpului 

Didactic Harghita. 

 suplimentarea numărului de posturi cu 7 (6 posturi de execuție și 1 

post de conducere), suplimentar celor 85 existente în organigrama 

ISE; având în vedere art. 41 (alin) 2 din Legea nr. 50/2019 - Legea 

bugetului de stat pe anul 2019, pentru organizarea biroului pentru 

Învățământul în limbile minorităților naționale.  

Alte informaţii - 
 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic 
 

Impactul macroeconomic Prezentul proiect de hotărâre nu are impact 

macroeconomic. 

Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

Prezentul proiect de hotărâre nu are impact în acest 

domeniu. 

Impactul asupra mediului de afaceri Prezentul proiect de hotărâre nu are impact în acest 

domeniu. 

Impactul asupra sarcinilor administrative Prezentul proiect de hotărâre nu are impact în acest 

domeniu. 

Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Prezentul proiect de hotărâre nu are impact în acest 

domeniu. 

Impactul social Prezentul proiect de hotărâre nu are impact în acest 

domeniu. 

Impactul asupra mediului Prezentul proiect de hotărâre nu are impact în acest 

domeniu. 

Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

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) 
 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

Media pe 

5 ani 

 1 2 3 4 5 6 

Modificări ale veniturilor bugetare 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

    (i) impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 
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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 

 

 

     

Impact financiar plus/minus, din   care: 

a) buget de stat*) 

b) bugete locale  

      

Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare  

 

Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 

Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare  

Cu încadrarea în bugetul aprobat de către Ministerul 

Educației Naționale.  

Alte informaţii   Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

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 dispoziţii. 

Prezentul proiect de hotărâre nu se referă la 

acest domeniu. 

 

Compatibilitatea proiectului de act normativ 

cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Prezentul proiect de hotărâre nu se referă la 

acest domeniu. 

Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Prezentul proiect de hotărâre nu se referă la 

acest domeniu. 

Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Prezentul proiect de hotărâre nu se referă la 

acest domeniu. 

Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Prezentul proiect de hotărâre nu se referă la 

acest domeniu. 

Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale,  institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

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. 

Nu este cazul 

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 proiect de hotărâre nu se referă la 

acest domeniu. 

 

Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente, cu modificările 

şi completările ulterioare 

Prezentul proiect de hotărâre nu se referă la 

acest domeniu. 

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 hotărâre va fi supus 

avizării Consiliului Legislativ, CES și Curții 

de Conturi 

Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

 

Informarea societăţii civile cu privire                                                     

la necesitatea elaborării proiectului                                                     

de act normativ                                                                             

 

       Au fost întreprinse demersurile legale 

prevăzute la art.7 din Regulamentul privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea şi prezentarea 

proiectelor de documente de politici 

publice, a proiectelor de acte normative, 

precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 561/2009. 

       În conformitate cu prevederile Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, au fost 

întreprinse procedurile necesare în vederea 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
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consultării cetăţenilor şi a societăţii civile cu 

privire la proiectul de act normativ. 

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     

Nu este cazul 

Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

 

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 existent                                            

Nu se prevede înfiinţarea de noi instituţii de 

stat pentru punerea în aplicare a hotărârii. 

Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Pentru considerentele de mai sus am elaborat prezentul proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.1412/2009 privind organizarea și funcționarea 

Institutului de Științe ale Educației, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE   

ECATERINA ANDRONESCU 

 

 

    AVIZĂM FAVORABIL, 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 

MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI  

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, INTERIMAR 

 

ANA BIRCHALL 

 

 

PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI 

 

MIHAI BUSUIOC 
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      SECRETAR DE STAT, 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 
 

Ionel Florian LIXANDRU 
 

 
 

 SECRETAR DE STAT,  
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN 

LIMBILE MIORITĂȚILOR  
 

Irina Elisabeta KOVÁCS 
 

 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Dănuț GHICAN 

 
 
 

 
      DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC 

 
Director General, 

Crina Mădălina CIOBANU 
 

 
                 DIRECȚIA GENERALĂ 
                         ECONOMICĂ, 
                       Director General 
                        Mihai PĂUNICĂ 
 

 
 

 
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE 

TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI 
GIMNAZIAL 

 
Director General 

Mihaela Tania IRIMIA 
 

 
 

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT 
SECUNDAR SUPERIOR 

ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ, 
 

Director General 
Corina MARIN 

 
 

DIRECTIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL, 
 

Director 
Liliana DUȚĂ 

 
 
 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI 

 
Director Adjunct, 

Petre Feodorian BOTNARIUC 
 

 

 

 
Aviz de conformitate, 

Director general, 
Valentin-Sorin POPESCU 

 

 
 

Aviz de legalitate, 
 
 

 


