
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului 
privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de 

invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei
nationale nr.1/2011

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2020 privind luarea 
unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invafamant, 
cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modiflcari 
si completari prin Legea nr. 103/2020 si Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, 
incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situafiei 
epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educafiei nafionale nr. 1/2011, precum §i a altor acte 
normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
179/2020, isi inceteaza efectele odata cu sfarsitul anului 
scolar/universitar 2019-2020. Stiind ca noul an scolar incepe la 1 
septembrie, respectiv noul an universitar incepe, de regula, in 
prima zi lucratoare a lunii octombrie si ca termenul pentru 
asigurarea cadrului legal necesar este foarte scurt este necesara 
asigurarea continuitatii in desfasurarea activitatilor didactice la 
nivelul sistemului de invatamant.

Caracterul urgent al proiectului de act normativ: intrucat atat 
starea de urgenta cat si starea de alerta se instituie numai in situatii 
exceptionale, cu aplicabilitate limitata atat in timp, iar 
suspendarea activitatilor didactice, de predare, evaluare__£^ 
presupun interactiunea fata in fata pot sa fie dispuse de 
din domeniu si in afara acestor situatii deosebite,

1.
Descrierea
situatiei
actuate



m conditiile unei potentiale limitari a interactiunii la 
clasa/cursuri este imperios necesar asigurarea unui cadm juridic 
adecvat si implicit securitatea raporturilor juridice in privinta 
asigurarii dreptului fundamental la invatatura,

avand in vedere faptul ca neadoptarea prin ordonanta de 
urgenta, a acestor masuri imediate §i a reglementarilor pentm 
implementarea lor poate genera disfunctionalitati majore cu efecte 
negative asupra bunei desfasurari a activitatilor din sistemul 
national de invatamant, dar si asupra beneficiarilor dreptului la 
invatatura,

intrucat educatia constituie prioritate nationala a Guvernului 
si in considerarea necesitatii instituirii, inclusiv la nivel legislativ, 
in contextul existentei unei situatii exceptionale care impiedica 
interactiunea fata in fata, a unor mecanisme care sa asigure, in mod 
adecvat §i cu prioritate, exercitarea dreptului fundamental la 
invatatura si avand in vedere obligatia constitutionala in sarcina 
autoritatilor statului de a lua masuri pentru asigurarea acestui 
drept.

Pentru ca se impune asigurarea cadrului legal pentru 
asigurarea activitatilor didactice si in conditiile epidemiologice 
actuale.

avand in vedere faptul ca neadoptarea acestor masuri are efecte 
negative asupra bunei desfasurari a activitatilor din sistemul 
nafional de invatamant, dar §i asupra beneficiarilor primari si 
studentilor,

in contextul existentei unei situatii exceptionale care 
impiedica interactiunea fata in fata intre elevi/studenti si cadrele 
didactice, adoptarea unor mecanisme care sa asigure exercitarea 
dreptului fundamental la invatatura este imperios necesara.

Mentionam ca atat starea de urgenta cat si starea de alerta, 
decretate in contextul situafiei epidemiologice determinate de 
raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 reprezinta o situatie 
extraordinary, iar una dintre consecinte este afectarea bunei 
desfasurari a actului didactic prin limitarea sau sistarea 
interactiunii cadrelor didactice cu elevii.

De asemenea, ordonanta de urgenta este singurul instrument 
legislativ prin care pot fi adoptate masurile necesare pentru 
debutul anului scolar si universitar in conditii de siguranta, avand 
in vedere ca mai sunt doar trei saptamani pana la inceperea scolii, 
adoptarea prin lege ale acelorasi masuri necesitand un timp mult 
mai indelungat.

Avand in vedere faptul ca legislatia emisa im^^^fffi^ul 
pandemiei prevede ca pentru perioada decretafn^JSt|^1^^0'
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urgenta/alerta, unita^ile si institutile de inva^amant pot organiza 
activita^ile din planurile de inva^amant §i prin intermediul 
tehnologiei si a intemetului,

pentm inceperea noului an scolar/universitar in conditii
optime,

si pentm continuarea aplicarii masurilor de preventie si 
protectie sanitara, se impune stabilirea unor masuri la nivelul 
unitatilor si institutiilor de invatamant astfel incat sa se asigure 
desfasurarea activitatii didactice in conditii de siguranta 
epidemiologica.

Avand in vedere ca la nivel national, contextul epidemiologic 
este diferit de la regiune, judet, localitate, se impune 
descentralizarea deciziei de limitare/suspendare a activitatilor 
didactice realizate fata in fata.

Stiind ca perioada de timp pana la inceperea noului an 
scolar/universitar este foarte scurta, unitatile si institutiile de 
invatamant, cadrele didactice trebuie sa stie cum sa isi organizeze 
activitatea de predare-invatare-evaluare, prin asigurarea atat a 
dreptului la educatie cat si la sanatate al elevilor/studentilor.

Deoarece toate aspectele de mai sus vizeaza interesul elevilor 
si constituie o situatie extraordinary a carei reglementare nu poate 
fi amanata, se propune adoptarea de urgenta a proiectului propus.

in ceea ce priveste domeniul cercetarii stiintifice, existenta 
diferentelor consistente de eligibilitate a potentialilor cercetatori 
aplicanti, avand in vedere faptul ca POCU nu are in grupul tinta 
alti cercetatori decat pe cei postdoctorali, defmiti in Legea 
educatiei nationale ca avand maxim 5 ani de la obtinerea titlului 
de doctor. Prin urmare este justificata eliminarea restrictiei in ce-i 
priveste pe detinatorii de Certificate de Excelenta Marie 
Sklodowska Curie, avand in vedere ca aceste certificate reprezinta 
0 garan^ie a excelentei la nivel european pentm posesorii lor, 
incurajand astfel cercetatori! din Romania sa aplice la acest 
instrument, ceea ce le-ar desctiide calea spre finantarea proiectelor 
lor fie din programul cadru, fie din fonduri structurale. Mai mult, 
modificarea legislativa elimina discriminarea, permitand tuturor 
celor care se dovedesc foarte buni la nivel european sa primeasca 
finantare, indiferent de momentul in care au dobandit titlul de 
doctor.

De altfel, la data de 28.05.2020 a fost aprobat Memorandumul 
nr. 5/2826 cu tema Aprobarea mecanismului de sustinere a 
cercetatorilor romani care au obtinut certificate de excelenta din 
partea Comisiei Europene ca urmare a apelurilor pentpr^u^^ 
individual Marie Sklodowska Curie, din cadrul ProgrJamu|^\
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Orizont 2020, iar luna septembrie este termenul limita de depunere 
a proiectelor de cercetare Marie Sklodowska Curie la Comisia 
Europeana. Amanarea implementarii mecanismelor nationale 
asumate pentru detinatorii certificatelor de excelenta iiica din anul 
2017 ar conduce la descurajarea numarului de aplicatii din 
Romania si anul acesta, numar care este, de altfel, foarte mic si 
amanarea acestui termen nu este posibila.

Deoarece toate aspectele de mai sus constituie o situatie 
extraordinary a carei reglementare nu poate fi amanata, se propune 
adoptarea de urgenta a proiectului propus.

Propunerea legislativa reglementeaza instituirea unor masuri 
de prevenire a imbolnavirilor cu SARS -COV 2, in unitatile si 
institutiile de invatamant, in scopul asigurarii dreptului la 
invatatura si a dreptului la sanatate, pentru beneficiarii primari ai 
dreptului la invatatura, student! si personalul din sistemul national 
de invatamant.

2.
Schimbari
preconizate

Masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor si 
institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica 
pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS -COV 2 se vor aproba 
prin ordin comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului 
Educatiei si Cercetarii, in termen de 5 zile de la data intrarii in 
vigoare a ordonanlei de urgenta.

In functie de situatia epidemiologica, Consiliul de 
administratie al unitatii de invatamant preuniversitar va putea 
propune, in urma consultarii asociatiei de parinti din unitatea de 
invatamant, ca desfasurarea activitatii didactice care presupune 
prezenta fizica a anteprescolarilor, pre§colarilor si elevilor in 
unitatile de invatamant sa se realizeze prin intermediul tehnologiei 
si a intemetului, cu respectarea masurilor ce vor fi stabilite prin 
ordin comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei si 
Cercetarii.

Propunerea unitatii de invatamant preuniversitar, avizata de 
Inspectoratul Scolar Judetean /Inspectoratul Scolar al 
Municipiului Bucuresti si de Directia Judeteana de Sanatate 
Publica/Directia de Sanatate Publica Bucuresti va fi inaintata 
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta/ Comitetului 
Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in vederea 
aprobarii prin hotarare.
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Comitetul Judetean pentm Situatii de Urgenta/ Comitetul 
Municipiului Bucuresti pentm Situatii de Urgenta va dispune prin 
hotararea adoptata atat cu privire la perioada de aplicabilitate a 
masurilor adoptate cat si cu privire la alte masuri specifice ce 
trebuie luate de unitatea de invatamant preuniversitar, in functie 
de situatia epidemiologica.

Inspectoratele Scolare Judetene /Inspectoratul Scolar al 
Municipiului Bucuresti vor comunica saptamanal Ministerului 
Educatiei si Cercetarii masurile dispuse de catre Comitetul 
Judetean pentm Situatii de Urgenta/ Comitetul Municipiului 
Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.

In situatia in care se va impune prelungirea perioadei de 
aplicabilitate a hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de 
Urgenta/ Comitetului Municipiului Bucuresti pentm Situatii de 
Urgenta, procedura de adoptare a unei noi hotarari se va relua.

Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a 
elevilor in unitatile de invatamant preuniversitar, suspendate 
conform procedurii detaliate anterior, in conditii de siguranta 
sanitara, se va dispune prin hotarare a Comitetului Judetean pentru 
Situatii de Urgenta/ Comitetul Municipiului Bucuresti pentru 
Situatii de Urgenta, dupa obtinerea avizului Directiei Judetene de 
Sanatate Publica/ Directia de Sanatate Publica Bucuresti, cu 
informarea unitatii de invatamant preuniversitar si a 
Inspectoratului §colar Judetean /Inspectoratul §colar al 
Municipiului Bucuresti.

Unitatile de invatamant vor elabora proceduri proprii pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la 
activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si a 
internetului, in baza unei metodologii-cadru elaborate de 
Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobata prin ordin al 
ministrului, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru 
realizarea carora se impune prezenfa fizica a beneficiarilor primari 
ai sistemului de educatie, in unitatile de invafamant, activitatile 
prevazute la art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv activitatile 
practice pedagogice, vor putea fi realizate prin intermediul 
tehnologiei si a internetului, precum si prin alte modalitati 
alternative de educatie.

In situatia in care spatiile existente in unitatile de ^ata^p% 

nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de:%gurmita~
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sanitara stabilite de autoritatile de resort, inspectoratele scolare 
judetene/inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti vor putea 
solicita autoritatilor administratiei publice locale sa puna la 
dispozitia unitatilor de invatamant preuniversitar alte spatii 
adecvate pentru desfasurarea procesului de invatamant.

In functie de situatia epidemiologica si de specificul fiecarei 
institutii de invatamant superior, in anul universitar 2020-2021, in 
baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii publice si 
cu respectarea calitatii actului didactic, modalitatea de desfasurare 
a activitatii didactice ce presupune prezenta fizica a studentilor se 
va stabili prin hotarare a Senatului universitar, cu respectarea 
masurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului S^atatii si 
Ministerului Educatiei si Cercetarii si a reglementarilor generale 
si sectoriale din Uniunea Europeana privind minimul orelor de 
practica.

Modalitatea de desfasurare a activitatilor didactice va fi 
stabilita astfel:
a) prezenta fizica a studentilor la toate activitatile didactice;
b) prezenta fizica a studentilor la anumite activitati didactice, 
stabilite conform hotararii Senatului universitar;
c) suspendarea activitatilor didactice pentru realizarea carora se 
impune prezenfa fizica a studentilor in institufiile de invafamant 
superior.

Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a 
studentilor in institutiile de invatamant suspendate in conditiile 
detaliate anterior, in conditii de siguranta sanitara, se va dispune 
prin hotarare a Senatului universitar, dupa obtinerea avizului 
Directiei Judetene de Sanatate Publica/Directia de Sanatate 
Publica Bucuresti, care va certifica indeplinirea conditiilor de 
siguranta epidemiologica, pentru reluarea activitatii.

In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru 
realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor, 
desfesurarea activitatilor prevazute la art. 287 alin.(2) din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, aferente anului universitar 2020 - 2021, a examenelor 
de finalizare a studiilor de licenta, de masterat sau a programelor 
de studii postuniversitare, sustinerea tezelor de doctorat, 
sustinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 - 2021 
se vor putea realiza si prin intermediul tehnologiei asislate.^ 
calculator si a internetului, pentru formele de



programelor de studii cu frecventa, cu frecventa redusa si la 
distanta.

Cadrele didactice vor raporta, la finalul fiecarei luni, in cadrul 
fiselor de pontaj, catre responsabilii desemnati de conducerea 
facultatilor/departamentelor, aspectele specifice pentru activitatea 
desfasurata prin intermediul platformelor on-line.

De asemenea, in situatia in care activitatile prevazute la art. 287 
alin.(l) si (2) din Legeanr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se vor desfasura prin intermediul tehnologiei si a 
intemetului, norma didactica se va stabili cu respectarea art. 287 
alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Activitatile didactice si de cercetare prevazute la art. 287 
alin.(l) si (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si examenele de fmalizare a semestrelor si a 
studiilor de licenta si masterat, sustinerea referatelor si a tezelor 
de doctorat, desfasurate prin intermediul tehnologiei si a 
intemetului in anul universitar 2020 - 2021, in cadrul formelor de 
invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa si la distanta vor fi 
recunoscute.

Participarea studentilor si studentilor doctoranzi la activitati de 
predare, inva^are, cercetare, aplicalii practice realizate prin 
intermediul tehnologiei si a intemetului, precum si la examenele 
prevazute la art. 143 si 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se va realiza potrivit metodologiilor 
proprii, aprobate de institutiile de invatamant superior.

Termenele opozabile furnizorilor de educatie din domeniul 
invatamantului superior, pentru a se supune procesului de evaluare 
externa in vederea acreditarii prevazute de art. 29 alin. (4) din 
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, 
cu modificMle si completarile ulterioare, sau mentinerii 
acreditarii prevazute de art. 33 alin. (3) din acelasi act normativ, 
se vor prelungi de drept pana cel tarziu la inceputul anului 
universitar 2021 - 2022.

In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didacd ^ 
realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiai;imr#EMdri!^
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ai sistemului de educatie m unita^ile de invatamant, ca urmare a 
deciziei autoritatilor competente, Ministerul Educatiei si 
Cercetarii va putea modifica prin ordin de ministru numaml de ore 
alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire prin 
planurile-cadru de inva^amant, precum si ponderea numarului de 
ore de predare §i evaluare in programa scolara aprobata........ .

Programele postdoctorale de cercetare avansata vor fi 
reglementate ca fiind programe destinate persoanelor care au 
ob^inut o diploma de doctor in ^tiin^e cu cel mult 5 ani inainte de 
admiterea in programul postdoctoral sau care au participat si au 
obtinut certificatul de excelenta la competitiile Marie Sklodowska 
Curie organizate de Comisia Europeana, indiferent de momentul 
la care au dobandit titlul de doctor.

In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru 
realizarea carora se impune prezen^a fizica a beneficiarilor primari 
ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, probele 
prevazute la art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, din cadrul etapei I 
eliminatorii a examenului pentru defmitivare in invatamant, se vor 
putea realiza si prin intermediul tehnologiei si a intemetului.

Totodata, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor 
didactice pentru realizarea carora se impune prezen^a fizica a 
beneficiarilor primari ai sistemului de educatie, in unitatile de 
invatamant, prin exceptie de la prevederile art.242. alin. (4) 
personalul didactic de predare, care are o vechime la catedra de 
cel putin 4 ani de la obtinerea defmitivarii in invatamant, va putea 
obtine gradul didactic II, cu conditia promovarii urmatoarelor 
probe:

a) cel putin doua inspectii scolare, care se pot realiza si prin 
intermediul tehnologiei si a intemetului;

b) o proba scrisa, care contine elemente de didactica specialitatii 
precum si elemente de pedagogic si de psihologie, cu abordari 
interdisciplinare si de creativitate, elaborata pe baza unor tematici 
si bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice in 
unitatile de invatamant, pentru obtinerea gradului didactic I, 
colocviul de admitere, inspectiile scolare precum si sustinerea 
lucrarii metodico-stiintifice se vor putea realiza si prin inteone4iul 
tehnologiei si a intemetului.
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Prin exceptie de la prevederile alin.(6) al art. 242 din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificmle si completarile 
ulterioare, pentru anul scolar 2020-2021, in caz de nepromovare a 
unei probe din cadrul examenelor pentru obtinerea gradelor 
didactice II si I, aceasta va putea fi repetata in anul scolar urmator.

in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru 
realizarea carora se impune prezenla fizica a beneficiarilor primari 
ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, pentru 
acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului stiintific de 
doctor, inspectiile scolare se vor putea realiza si prin intermediul 
tehnologiei si a intemetului.

3. Alte 
informatii

Nu este cazul

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Nu este cazul

2^. Impactul asupra sarcinilor 
administrative.
a) Se va cuantifica impactul net al 
sarcinilor 
evidentiindu-se 
administrative generate de noul act 
normativ sau de modificarea 
legislativa, cat si de costurile 
administrative eliminate.

Simplificarea procedurilor 
administrative.

Nu este cazul

administrative,
atat costurile

2^.Impactul asupra 
intreprinderilor mici si mijlocii.
a) Se va prezenta rezultatul cu privire 
la aplicarea testului intreprinderilor 
mici si mijlocii, precum si avizul 
obtinut in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 346/2004 
privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si 
completarile ulterioare, de la Grupul

Nu este cazul
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evaluarea impactuluipentm
economic al actelor normative asupra 
intreprinderilor mici si mijlocii, 
anterior transmiterii actului spre 
avizare pe circuitul interministerial. 
Se va indica procentul pe care il detin 
intreprinderile mici si mijlocii in 
cadrul afectat de masura legislativa, 
precum si impactul acesteia asupra 
activitatilor intreprinderilor mici si 
mijlocii din domeniul respectiv.
3. Impactul social Proiectul de act normativ propune 

masuri care vor conduce la asigurarea 
dreptului la educatie si sanatate pentru 
elevi si studenti.

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen 

scurt, pentru anul curent, cat §ipe termen lung (pe 5 ani)
- mii Lei -

Indicatori Anul
curent

Media 
pe 5 ani

Urmatorii 4 ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari 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 
asigurarilor sociale 
de stat:
contribufii de 
asigurari

t
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2. Modificari ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta: "
i. cheltuieli 
personal
ii. bunuri §i servicii
iii. asistenta sociala

9

b) bugete locale:
i. cheltuieli 
personal
ii. bunuri §i servicii
c) bugetul
asigurarilor sociale 
de stat:
i. cheltuieli 
personal
ii. bunuri §i servicii
d) bugetul
asigurarilor pentru

de

de

de

soma]
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) buget de asigurari 
sociale de stat
d) bugetul 
asigurarilor pentru 
somaj
4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor 
bugetare
5. Propuneri pentru 
a compensa scaderea 
veniturilbr bugetare



6. Calcule detaliate 
privind
fundamentarea 
modificmlor 
veniturilor §i/sau 
cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

a) Modificarea Legii educatiei nationale 
nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare,

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:

a) acte normative in vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate

b)Ordin comun Ministerul Sanatatii si 
Ministerul Educatiei si Cercetarii

vedereain
implementarii noilor dispozitii.
l^.Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legisla^ia in 
domeniul achiziliilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare si completare a 
cadrului normativ in domeniul

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

achizitiilor publice, prevederi
derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operational/tehnic-sisteme 
electronice utilizate in 
desfasurarea procedurilor de 
achizitie publica, unitati
centralizate de achizitii publice, 
structura organizatorica interna a 
autoritatilor contractante.
2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu iegisla|ia 
comunitara m cazul proiectelor 

transpun prevederi

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

ce
comunitare.



Proiectul de act normativ nu necesita masuri 
normative necesare aplicarii proiectului de 
act normativ.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hotarari ale Cur^ii de Justifie 
a Uniunii Europene

Nu au fost identificate acte/documente 
Internationale din care sa decurga 
angajamente.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente internafionale 
din care decurg angaiamente

Nu e cazul6. Alte informatii
Secfiunea a 6-a

Comultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect intrucat trateaza o situatie 
exceptionala.

1. Informatii privind procesul
de consultare cu organizafn 
neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme 
implicate___________________
2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a 
modului in care activitatea 
acestor organizatii este legata de 
obiectul proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

Au fost consulate autoritatile 
administratiei publice locale

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei 
publice locale, in situatia in care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activitati ale acestor 
autoritati, in conditiile 
Hotararii de Guvern nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Consultarile desfa§urate in 
cadrul consiliilor 
interministeriale, in 
conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea

/
■^0



consiliilor interministeriale 
permanente
5. Informatii privind avizarea 
de catre:

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de

Aparare al Tarii
c) Consiliul Economic §i

Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de 
avizul nr.842/2020.
Consiliul Economic si Social a transmis 
punctul de vedere prin adresa nr.7528/2020.

Consiliul Legislativ prin

6. Alte informatii Nu au fost identificate.
Secfiunea a 7-a

Activitafi de informare publica privind elaborarea si implementarea 
________________ proiectului de act normativ __ ____

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Au fost intreprinse demersurile legale 
prevazute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, 
pentru elaborarea, avizarea §i prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, 
a proiectelor de acte normative, precum §i a 
altor documente, 
adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 561/2009.

A,m vederea

2.Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele 
asupra sanatatii §i securitati 
cetafenilor 
biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

diversitafiisau

3. Alte informatii Nu au fost identificate
Secfiunea a 8-a 

Masuri de implementare
1. Masuri de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritafile administrafiei publice 
centrale §i/ sau locale - infilnfarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenfelor institutiilor existente

> i.2. Alte informatii Nu au fost identificate . -I
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului privind luarea unor masuri pentru buna 
functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii 
educatiei nationale nr. 1/2011, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.

1

mom^AN

*

01m ! c'


