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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărârea Guvernului 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ  

 

1. Descrierea situației actuale 

Ministerul Educației, organ de specialitate al administrației publice 

centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcționează în 

subordinea Guvernului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind 

organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare.     

Ministerul Educației, în calitate de autoritate de stat, în conformitate cu 

prevederile art. 32 din Constituția României republicată, își îndeplinește 

obligațiile ce-i revin prin punerea în aplicare a cadrului legal și asigurarea 

exercitării dreptului fundamental la educație şi are drept de iniţiativă şi de 

execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera 

educaţiei. 

La nivelul ministerului, există un număr de 2 subsecretari de stat. Pentru 

dezvoltarea capacităţii administrative în domeniul învăţământului de stat, pentru 

implementarea proiectului „România educată” se impune suplimentarea 

numărului de posturi de subsecretari de stat din cadrul Ministerul Educaţiei, 

precum și completarea atribuțiilor OIPOCU, ca strucutră ân cadrul ministerului, 

astfel încât să existe o mai bună corelare între activitățile acestora în ceea ce 

privește implementarea proiectului „România educată”. 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul act normativ are următoarele scopuri: 

a) suplimentarea cu 1 post de subsecretar de stat  

c) completarea atribuțiilor OIPOCU, în vederea realizării obiectivelor și 

implementării componentei de educație din PNRR, pentru asigurarea 

următoarelor atribuții: - lansarea apelurilor de proiecte de investiții care fac 

obiectul finanțării din fonduri alocate din cadrul PNRR; - implementarea și 

monitorizarea proiectelor de investiții care fac obiectul finanțării din fonduri 

alocate din cadrul PNRR; - elaborarea, întocmirea și aprobarea rapoartelor de 
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implementare a proiectelor de investiții/reformelor așa cum acestea sunt 

reglementate prin mecanismul de implementare și mecanismul financiar al 

PNRR;- adoptarea unui sistem de control intern care să prevină, detecteze și 

corecteze neregulile, respectiv  să implementeze procedurile pentru prevenirea 

conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând 

principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale 

Uniunii Europene; - adoptarea tuturor dispozițiilor prevăzute în legislația 

națională și comunitară aplicabilă,  precum și utilizarea formularelor, 

documentelor, instrucțiunilor, listelor de verificare a analizelor și sisteme de 

înregistrare create pentru PNRR; - încheierea cu beneficiarii finali a contractelor 

de finanțare pentru implementarea proiectelor de investiţii/reformelor care fac 

obiectul finanţării din fonduri alocate din cadrul PNRR; -asigurarea 

monitorizării proiectelor de investiţii/componentelor care fac obiectul finanţării 

din fonduri alocate din cadrul PNRR; - elaborarea şi aprobarea rapoartelor de 

implementare ale proiectelor de investiţii/componentelor aşa cum acestea sunt 

reglementate prin mecanismul de implementare şi mecanismul financiar al 

PNRR; -validarea rapoartelor de implementare ale proiectelor de investiţii de la 

nivelul beneficiarilor care implementează proiecte cu finanţare din PNRR; - 

verificarea dosarului financiar al investiției/proiectului, documentele 

justificative, contract, facturi, etc., -prezentarea rapoartelor de progres potrivit 

calendarului stabilit prin acordul de finanțare; -asigurarea transmiterii, prin 

mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari  informații finale, 

precum și toate informațiile referitoare la proiecte, investiții sau reforme, și 

anume condițiile contractuale, inclusiv rezultatele și etapele și obiectivele 

respective;- punerea la dispoziția MIPE, și a oricăror structuri de audit și control 

naționale sau ale UE, a documentației necesare pentru efectuarea de acțiuni de 

control până la închiderea investițiilor respective;- furnizarea tuturor dovezilor 

procedurilor utilizate în analiză, aprobare, contractare, implementare, control, 

plată și recuperări; -asigurarea îndeplinirea oricăror alte atribuţii necesare pentru 

asigurarea implementării proiectelor de  investiţii/componentelor care fac 

obiectul finanţării din PNRR. -informarea trimestrială a MIPE, prin completarea 

informației și încărcarea documentelor în sistemul informatic, cu privire la 

progresul activităților. -gestionarea arhivei evidenței tuturor informațiilor 

necesare întocmirii cererilor de plată, a informațiilor legate de implementare și 

monitorizare, controale și efectuate de către MIPE, precum și eventuale nereguli 

identificate.  -colectarea de la beneficiari și păstrarea în baze de date proprii  a 

informațiilor privind implementarea și legate de beneficiari, contractori, 

subcontractori și destinatari finali ai finanțării; -asigurarea verificării legalității 

și regularității cheltuielilor, prin verificarea ex-ante pentru aspectele de 

regularitate controlul financiar preventiv propriu etc.  

3. Alte informații  

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
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1. Impact macro-economic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor 

de stat: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Prezentul act normativ asigură posibilitatea transferului personalului 

necesar desfășurării educației antepreşcolare din creşe, de la autorităţile 

publice ale administraţiei publice locale în unităţile de învăţământ cu 

personalitate juridică cărora li s-au arondat creşe în baza prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 100/2021; 

 

4. Impact asupra mediului 

     Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații 

     Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

- 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: 
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i. contribuții de 

asigurări 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal       

ii. bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

            

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informații  

    Cheltuielile de personal se încadrează în 

prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022 

nr.317/2021. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislației 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 prezentului act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ: 
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Prezentul act normativ modifică și completează prevederile Hotărârea 

Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației, cu modificările ulterioare. 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții: nu este cazul 

 

11. 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 legislația 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 Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg 

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau 

recomandare internațională ori la alt document al unei organizații 

internaționale 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile 

neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate  

          Nu este cazul  

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea 

precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de 

obiectul prezentului act normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în 

situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor 

autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 
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4. Consultările desfășurate 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. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ - Proiectul prezentului act normativ va fi supus avizării 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii - nu este cazul. 

c) Consiliul Economic și Social - nu este cazul. 

d) Consiliul Concurenței - nu este cazul. 

e) Curtea de Conturi - nu este cazul. 

6. Alte informații 

Nu este cazul. 

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 

         Nu este cazul 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și 

efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

3. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 

autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor 

noi organisme sau  extinderea competențelor instituțiilor existente 

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

de direcțiile de specialitate ale Ministerului Educației, fără a fi necesară 

înființarea unor noi organisme. 

 

2. Alte informații 

Nu este cazul. 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei. 

 

 

 Ministrul educației  

  

Sorin-Mihai Cîmpeanu  
 

 

AVIZATORI 

 

Ministrul finanţelor, 

 

Adrian Câciu 

 

 

 

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, 

 

Marius-Constantin Budăi 

 

 

 

Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, 

 

Dan Vîlceanu 

 

 

 

Ministrul Justiției  

 

Marian Cătălin Predoiu 

 

 

 

 
 


