
 

 

      

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

Ordonanță de urgență 

  pentru înființarea Registrului electronic naţional de evidenţă al Forței de Muncă angajate din România  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

luând în considerare că, până în prezent nu există un sistem național unitar de evidență a ocupării în sectorul 

public,  

ținând cont de faptul că evidența personalului plătit din fonduri publice este fragmentat întrucât, pe de o 

parte Inspecția Muncii deține o evidență la nivel național doar a contractelor individuale de muncă din 

sectorul public, iar pe de altă parte instituțiile și autoritățile publice au propriul sistem de baze de date și de 

raportare a categoriilor de personal plătit din fonduri publice, altele decât cele încadrate în baza unui contract 

individual de muncă,  

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ prin care să se 

stabilească cadrul legal în baza căruia și pentru sectorul public să fie creat un sistem unic de evidență și 

raportare similar cu cel privitor la contractele individuale de muncă, dar care să cuprindă personalul plătit 

din fonduri publice, 

având în vedere faptul că existența unei infrastructuri integrate va oferi o imagine reală a dinamicii 

raporturilor de serviciu/de muncă atât în sectorul privat cât și în sectorul public prin gestionarea bazei de 

date aferentă unei aplicații informatice performante - Registrul electronic naţional de evidenţă  al Forței de 

Muncă angajate din România, acest aspect va contribui la elaborarea politicilor publice în sectorul bugetar, 

prin informațiile pe care le poate pune la dispoziția autorităților și instituțiilor publice interesate, în prezent 

nefiind identificat în timp real impactul bugetar pe domenii de activitate și paliere ocupaționale în sectorul 

public 

În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie 

situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 
 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate  

 

Prezentul proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare centralizarea și gestionarea evidențelor 

tuturor formelor de desfășurare a activități într-o relație de muncă prin înființarea Registrului electronic 

naţional de evidenţă  al Forței de Muncă angajate din România 

 

Registrul cuprinde întreg personalul plătit din fonduri publice conform Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, atât personalul 

contractual, funcționarii publici, cât și personalul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, 

indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi personalul din cadrul regiilor autonome, 

societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut 



 

 

integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, precum și personalul încadrat cu 

contract individual de muncă din mediul privat . 

 

Categoriile de personal avute în vedere își pot desfășura activitate prin: a)contractul individual de muncă; b) 

contractul de mandat; c) contractul de management; d)contractul de activitate sportivă; e) convenţie 

individuală de muncă prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; f) decizie/ordin de numire în funcție, raport de serviciu 

sau în baza actului de numire;  

 

Prin proiectul de act normativ se urmărește o evidență a tuturor categoriilor de personal care desfăsoară 

activități într-o altă formă de contract decât contractul individual de muncă.   

3. Alte informații 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

1. Impact macro-economic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

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

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Susținerea financiară a angajatorilor care se confruntă cu probleme pe perioada situației de urgență decretate 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

 

 

existența unei evidențe a tuturor categoriilor de personal, potențiali beneficiari ai măsurilor active de 

ocupare a forței de muncă, precum și a celor de protecție socială 

mai eficientă identificare a categoriilor de personal plătit din fonduri publice 

 

4. Impact asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

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) 

- 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: 

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  

d) bugetul asigurărilor pentru șomaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) buget de asigurări sociale de stat 

d)  bugetul asigurărilor pentru șomaj 

 

 

 

 

 

     

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 –  

      

 

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 prezentului 

act normativ:  H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect  

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

Hotărâre de Guvern privind metodologia de întocmire a Registrului electronic naţional de evidenţă  al Forței 

de Muncă angajate din România 

11. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

Actul normativ nu se referă la acest subiect  

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor 

contractante. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 



 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al 

unei organizaţii internaţionale: 

Actul 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 organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ este supus consultării publice. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 

Procesul de consultare este deschis tuturor. 

3. 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 

Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare Asociației Municipiilor din România, Asociației 

Orașelor din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

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 prezentului act normativ va fi supus avizării de către Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și 

Social 

6. Alte informaţii 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.   

 

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  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.  

3. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

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

publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2.  Alte informaţii 



 

 

 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta  Ordonanță de urgență pentru înființarea Registrului 

electronic naţional de evidenţă al Forței de Muncă angajate din România. 
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https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri

