
                                               NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru 

modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale 

În prezent, potrivit art.15 din Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,  

(1) În structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

funcţionează la nivel de direcţie Organismul intermediar, denumit în continuare OI, înfiinţat prin 

preluarea activităţii, a posturilor şi a personalului aferent Organismului intermediar pentru 

Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului propriu 

al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

(2) Direcţia prevăzută la alin. (1) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management 

pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul Ministerului 

Fondurilor Europene ca organism intermediar la nivel naţional pentru Programul operaţional 

sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritară "Modernizarea serviciului public de 

ocupare". 

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se încheie protocolul de 

predare-preluare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin care se preiau numărul, structura 

posturilor şi personalul aferent activităţii Organismului intermediar pentru Programul operaţional 

sectorial dezvoltarea resurselor umane. 

 (4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se substituie în 

drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale în 

care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Organismul intermediar pentru 

Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, este parte, inclusiv în litigiile 

aferente activităţii acestuia. 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 580/17.08.2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice a fost desemnat ca Organism intermediar pentru implementarea 

programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. 

    2. Schimbări preconizate 

Având în vedere considerentele arătate mai sus şi ţinând seama de importanţa deosebită a asistenţei 

financiare nerambursabile de care poate beneficia România, în urma reanalizării atribuţiilor deţinute 

de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Organismul 

Intermediar, se impune o corelare a celor două hotărâri de guvern, care să asigure organizarea și 

funcționarea unui  Organism Intermediar în cadrul Programului Operațional Capital Uman, denumit 

în continuare OI POCU. 

OI POCU va derula în continuare activitățile și responsabilitățile Organismului Intermediar 

desemnat pentru gestionarea Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane – Axa Prioritară ”Modernizarea serviciului public de ocupare”, din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice până la închiderea Programului 

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În acest sens, se impune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014, art.15 care să aibă 

următorul cuprins: 

”(1) „ Art.15 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

funcţionează la nivel de direcţie Organismul Intermediar,  

(2) Direcţia prevăzută la alin.(1) indeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management 



pentru Programul Operațional "Capital Uman", din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, ca 

Organism Intermediar la nivel naţional, denumit în continuare OI POCU. 

(3) OI POCU va îndeplini în continuare atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 

”Modernizarea serviciului public de ocupare”, până la închiderea Programului operațional sectorial 

pentru dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. " 

3. Alte informații 

Nu este cazul.  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ  

1. Impact macro-economic 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

 Proiectul nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

1.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 Anul curent Următorii 4 ani 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 

- - - - - - 

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 creşterii 

cheltuielilor      

bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii:  

Asigurarea fondurilor necesare se efectuează cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normative: 

 a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare 

a proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  



 

1. Informaţii privind procesul de consultare   

 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 proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

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 

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 

Prezentul proiect urmează să fie avizat de către Consiliul Legislativ. 

  

6. Alte informaţii 

 

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 proiectului de act 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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

 

 



Faţă de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Guvernului prezentul proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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