NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației și cercetării, muncii și protecției
sociale
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, cu
modificările și completările ulterioare, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi
Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi
Inovare, a trecut în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în
calitate de autoritate de stat care asigură coordonarea aplicării strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniile
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu denumirea Institutul Naţional de Cercetare
Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.
Obiectul de activitate al institutului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1773/2004, este de “realizare de studii şi
cercetări cu caracter teoretic-aplicativ în domenii de interes naţional privind managementul resurselor
umane−dezvoltarea socială şi protecţia socială în România”.
Autoritatea care are atribuții de coordonare a activității de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare
este Ministerul Educației și Cercetării.
Pentru eficientizarea instituțională, buna guvernanță a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare și aplicarea
unitară a politicilor de dezvoltare a acestuia, institutele naționale de cercetare-dezvoltare trebuie să fie
coordonate unitar.
11 Prezentul act normativ transpune legislație comunitară. Nu este cazul.
2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect de act normativ reglementează prin modificarea și completarea art. V din OUG nr. 96/2016
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale
şi sănătăţii, trecerea Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale din
coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
Prin preluarea Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale în
coordonarea Ministerului Educației și Cercetării nu se va afecta obiectul de activitate al acestuia și prin urmare
politicile privind munca și protecția socială din România, a căror elaborare și implementare sunt în
responsabilitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor putea fi susținute în continuare prin studii și
cercetări științifice elaborate în cadrul institutului.
Relația funcțională dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și institut nu va fi afectată în ceea ce privește
transferul rezultatelor de cercetare-dezvoltare și colaborarea instituțională viitoare.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale iși va fundamenta în continuare politicile sale utilizând cu prioritate
rezultatele studiilor și cercetărilor elaborate de către Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul
Muncii și Protecției Sociale.

Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale se preia de
către Ministerul Educației și Cercetării, potrivit prevederilor legale, cu menținerea drepturior salariale dobândite
anterior preluarii.
Ministerul Educației și Cercetării se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Muncii și Protecției
Sociale.
În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Educației și Cercetării încheie protocol de predare-preluare care va cuprinde prevederile
bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2020.
Până la data semnării protocolului de predare-preluare amintit anterior finanţarea cheltuielilor Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale se asigură din bugetul ordonatorului
principal de credite existent înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Pentru litigiile în care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale are
calitate procesuală, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de stadiul procesual, Ministerul Educaţiei
şi Cercetării se subrogă în toate drepturile și obligațiile Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Domeniul Muncii şi Protecţiei și dobândește calitatea procesuală a acestora începând cu data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență, după caz.
Totodată proiectul de act normativ conține prevederi privind modificarea Punctul IV din Anexa nr. 2 a Hotărârii
Guvernului nr. 81 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecței
Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 03.02.2020, în sensul abrogării acestuia,
precum și completarea Anexei 4 a Hotărârii Guvernului nr. 24 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 34 din
20 ianuarie 2020, în sensul completării acestuia cu numărul curent 44 , respectiv :
“Anexa 4

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării
44

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare
”

3.Alte informaţii - Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macro-economic
Nu este cazul
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:
Nu este cazul
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii:
Nu este cazul
3.Impactul social
Nu este cazul
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
Indicatori
1
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

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

6

7

3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificării
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea a 5 – a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. 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
Nu este cazul.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii
Nu este cazul.
11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice.
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achizițiilor
publice, prevederi derogatorii;
Nu este cazul.
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă
a autorităţilor contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia europeană în cazul proiectelor ce transpun
prevederi europene
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative
Nu este cazul.
4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente
Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Nu este cazul

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de 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.
Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul 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
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. 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 va fi supus avizării Consiliului Legislativ
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării
actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. 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 existente.
Nu este cazul.
2.Alte informaţii
Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniile educației și cercetării, muncii și protecției sociale, pe
care îl supunem spre adoptare Guvernului.
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