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           NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

             la Ordonanța de Urgență 

privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

Ordonanță de urgență privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

      În perioada 2008 - 2015 salariile personalului nedidactic din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inspectoratele școlare și 

unitățile conexe, instituțiile de învățământ superior de stat și din 

bibliotecile centrale universitare nu au mai fost modificate decât 

pentru recuperarea reducerilor salariale din anul 2010 și pentru 

asigurarea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată conform hotărârilor de Guvern anuale.  

       Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ a beneficiat 

de majorări salariale succesive prevăzute în OUG nr. 103/2013 și 

OUG nr. 83/2014, majorări care au generat nemulțumiri ale 

personalului nedidactic din învățământ. 

2. Schimbări preconizate       Prezentul proiect de ordonanță de urgență are rolul de a detensiona 

situația creată între categoriile de personal din învățământ. 

      În urma aplicării prevederilor prezentului proiect de ordonanță de 

urgență se va soluționa  din punct de vedere material și moral situația  

personalului nedidactic  din învățământ care participă în egală măsură 

la buna desfășurare a procesului de învățământ.  

       Ducerea la îndeplinire a Acordului încheiat între Guvernul 

României și Federațiile Sindicatelor din Învățământ asupra unor 

măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului, în care  

la punctul 8 se prevede creșterea salariilor pentru personalul nedidactic 

din învățământ. 

       Ținând cont de faptul că în  OUG nr. 83/2014, respectiv Legea 

71/2015 de aprobare a ordonanței sunt prevăzute creșteri salariale de 

5%, începând cu 1 martie 2015 și cu 1 septembrie 2015 numai pentru 

personalul didactic și didactic auxiliar, omițându-se personalul 

nedidactic din învățământ se propune în prezentul act normativ o 

majorare a salariilor personalului nedidactic din învățământ începând 

cu data de 1 august 2015. 

De drepturile salariale majorate, în urma aplicării ordonanței de 

urgență, vor beneficia 53.848 de persoane din învățământul 

preuniversitar de stat și 7.468 de persoane din învățământul 
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universitar. 

3. Alte informații Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al actului normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

1^1. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi  domeniului 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul social 

 

Măsurile vor conduce la stimularea personalului nedidactic din 

sistemul de învățământ și îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a activității instructive - educative.  

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații 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) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2015 2016 2017 2018 2019  

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 

38600 

 

1700 

1700 

 

31000 

31000 

 

115800 

 

5100 

5100 

 

93000 

93000 

 

115800 

 

5100 

5100 

 

93000 

93000 

 

115800 

 

5100 

5100 

 

93000 

93000 

 

115800 

 

5100 

5100 

 

93000 

93000 
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c) bugete județene: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii)  bunuri şi servicii 

d)finanțare de bază - universități 

1200 

1200 

 

4700 

3600 

3600 

 

14100 

3600 

3600 

 

14100 

3600 

3600 

 

14100 

3600 

3600 

 

14100 

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 informații  

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii. 

     Nu este cazul 

2. Conformitatea actului 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 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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului 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 

Proiectul de act normativ a fost discutat cu 

federațiile sindicatelor reprezentative din 
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modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

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 

 

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 către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

6. Alte informații   

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu  

privire la necesitatea elaborării actului 

normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1. Alte informații   

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului 

normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea  

unor noi organisme sau extinderea  

Nu este cazul 
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competenţelor instituţiilor existente 

2. Alte informaţii                                           

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta ordonanță de urgență privind luarea unor 

măsuri în domeniul învățământului. 

 

Ministrul educaţiei și cercetării științifice, 

Sorin Mihai CÎMPEANU 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

          

 

Ministrul finanţelor publice, 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

Ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice, 

Nicolae - Liviu DRAGNEA 

 

 

Ministrul muncii, 

familiei, protecţiei sociale 

şi persoanelor vârstnice, 

Rovana PLUMB 

 

        

Ministrul Justiției 

Robert- Marius CAZANCIUC 
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Secretar General 

 

Gabriel LEAHU 

 

 

 

 

 

Secretar General Adjunct 

 

Cristina Vasilica ICOCIU 

 

 

 

 

 

Direcția Generală Buget Finanțe și Resurse Umane 

 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

 

 

Direcția Resurse Umane și Salarizare 

 

George GHELMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviz de legalitate 

 

 

 


