
 

N O T Ă   D E   F U N D A M E N T A R E 

 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației 

actuale 

         

În contextul situației de urgență decretate, Ministerul Educației și Cercetării 

a emis Ordinul de ministru nr. 4135/21.04.2020 prin care se aprobă 

Instrucțiunea privind măsurile la nivelul Ministerului Educației și 

Cercetării, al inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ 

preuniversitar în vederea continuării procesului de învățare la nivelul 

sistemului de învățământ preuniversitar. Măsurile prevăzute de 

instrucțiune au scopul de a asigura desfășurarea procesului de învățare și în 

modul on-line. 

Măsurile dispuse de Ministerul Educației și Cercetării privesc inclusiv 

susținerea procesului de învățare și în perioada imediată încetării stării de 

urgență. Liniile directoare stabilite la nivelul M.E.C pentru  continuarea 

studiilor în vederea  finalizării anului școlar 2019 – 2020,  sunt:  

1. siguranța stării de sănătate a tuturor celor implicați - elevi, cadre 

didactice, personal din școli, familiile acestora; 

2. interesul educațional al copiilor, inclusiv din perspectiva 

continuității parcursului școlar al acestora. 

În urma analizelor efectuate prin intermediul  inspectoratelor școlare 

județene/ Inspectoratul Școlare al Municipiului București am constatat că se 

impune intervenția pentru sprijinirea elevilor din mediile defavorizate 

pentru a avea acces la procesul educațional prin mijloace tehnologice. 

Numărul estimat de elevi din medii defavorizate pentru care este nevoie să 

se achiziționeze dispozitive electronice cu conexiune la internet în vederea 

facilitării proceselor didactice la distanță este de 250.000.  



Pentru a realiza achiziția de dispozitive electronice cu conexiune la internet 

pentru o parte dintre elevi, este necesară suplimentarea bugetului 

Ministerului Educației și Cercetării cu suma de 150 de milioane lei. 

2. Schimbări 

preconizate 

Suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2020 cu 

suma de 150 milioane lei, la capitolul 65.01 ,,Învățământ” , la Titlul 20 ,,Bunuri 

și servicii ” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, ce va fi utilizată pentru  achiziția de 

dispozitive electronice cu conexiune la internet pentru dotarea unităților de 

învățământ de stat în vederea facilitării activităților didactice la distanță 

pentru elevii din medii defavorizate înmatriculați în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat. 

 

Achiziția se realizează de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, la 

solicitarea Ministerului Educației și Cercetării în baza fundamentării 

necesarului de către inspectoratele școlare județene/ inspectoratul școlar al 

Municipiului București. Criteriile de repartizare  a dispozitivelor electronice 

cu conexiune la internet sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și 

cercetării, în baza propunerilor  unităților de învățământ preuniversitar de 

stat,  centralizate de inspectoratele școlare. 

 

 

 

3. Alte informaţii   

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

  

2. Impactul asupra mediului concurențial și 

domeniul ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

3.Impact asupra mediului de afaceri  Nu este cazul  

21. Impactul asupra sarcinilor administrative. 

 

Nu este cazul 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și 

mijlocii. 

 

Nu este cazul 

3. Impactul social Actul normativ va avea din perspectivă strategică 

un impact pozitiv pe plan social, fiind instrumentul 

prin care se asigură accesul la educație în actualul 

context a elevilor din mediile defavorizate. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 



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) 

- mii Lei – 

Fără impact financiar 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani ( mii lei ) Media 

pe 5 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 

2020 2021 2022 2023 2024  

- - - - -  

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

creșterii cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a compensa 

scăderea veniturilor bugetare 

 

 



6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul 

7. Alte informații  

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Masuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ: 

a)   a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a prezentului act normativ; 

b)   b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii.    

 

 

11.Compatibilitatea prezentului act normativ 

cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

a) impact legislativ-prevederi de modificare și 

completare a cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice, prevederi derogatorii. 

b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic-

sisteme electronice utilizate în desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică, unități 

centralizate de achiziții publice, structura 

organizatorică internă a autorităților 

contractante. 

Nu este cazul 

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. Masuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare                                       

Prezentul act normativ nu necesită măsuri 

normative necesare aplicării proiectului de act 

normativ. 

 

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 

Nu au fost identificate acte /documente 

internaționale  din care să decurgă angajamente 



6. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul prezentului act 

normativ  

Nu este cazul  

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care prezentul act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente  

Nu este cazul 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare al Țării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi  

 

 

Nu e cazul 

6. Alte informații  Nu au fost identificate. 

 

  



 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării prezentului act 

normativ 

Proiectul a fost elaborate cu respectarea 

prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică. 

2.Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării prezentului act 

normativ, precum și efectele asupra 

sănătății și securități cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri 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 

Nu este cazul  

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 Pornind de la aceste considerente a fost elaborat prezentul proiect de privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării 

 

INIȚIATOR, 

 

MONICA-CRISTINA ANISIE, 

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 

AVIZEAZĂ: 

 

VASILE-FLORIN CÎȚU, 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 


