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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului pentru modificarea pct. VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 

2017-2018 

 

Secțiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea pct. VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat 

și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situației 

actuale 

Sistemul de sănătate românesc se confruntă în prezent cu lipsă de personal de 

specialitate ca urmare a exercitării dreptului la liberă circulație pe teritoriul UE 

de către medicii formați în profesie în România. 

Una din măsurile preconizate pentru reducerea acestui neajuns este majorarea 

numărului de medici specialiști formați prin rezidențiat. 

2. Schimbări 

preconizate 
Prin prezentul proiect de act normativ se asigură creșterea cifrei de școlarizare 

de la 4000 de locuri pentru rezidențiat la 4900 de locuri, cu încadrarea în 

resursele bugetare alocate. 

Se creează condițiile pentru îmbunătățirea serviciilor medicale specializate din 

unitățile sanitare publice care înregistrează un deficit din necesarul de medici 

specialiști, în special în zone defavorizate din punct de vedere socio-

economic(județe precum Călărași, Hunedoara, Tulcea, Vaslui). 

Acoperirea deficitului de medici specialiști în domenii prioritare pentru 

sănătatea publică: pediatrie, neonatologie, boli infecțioase, epidemiologie, 

medicină de urgență. 

Formarea unui număr suficient de medici specialiști în domenii pentru care 

migrația către alte state membre UE a fost mai crescută precum anestezie și 

terapie intensivă, psihiatrie, radiologie-imagistică medicală. 

Înlocuirea medicilor care vor părăsi sistemul sanitar public în următorii 3-7 ani 

prin pensionare sau prin migrație către sistemele de sănătate alternative. 

Formarea unui număr suficient de specialiști care să ofere suportul pentru 

implementarea programelor naționale de sănătate sau a programelor inițiate 

pentru dotarea unităților sanitare publice (radioterapie, medicină nucleară, 

oncologie medicală, hematologie, boli infecțioase etc.). 
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3. Alte 

informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1^1. Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin creșterea 

numărului de specialiști raportat la populație. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

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 

 

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) contribuții de 

asigurări 

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

  (i) cheltuieli de 

personal 

 (ii) transferuri 

c) bugetul FNUAS, din 
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care: 

  (i) bunuri și servicii 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

- pentru Ministerul 

Educației Naționale 

- pentru Ministerul 

Sănătății 

 

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 

a) de la bugetul de stat 

b) din bugetul FNUAS 

      

7. Alte informații 
Sumele necesare pentru 

creșterea cifrei de 

școlarizare, vor fi 

asigurate prin 

suplimentarea bugetului: 

a) Ministerului 

Sănătății 

b) Ministerului 

Educației 

Naționale 

 

Nu este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.477.112 

 

 

 

6.629.040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.327.500 

 

 

 

6.794.766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.327.500 

 

 

 

6.944.251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.327.500 

 

 

 

7.076.192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.114.903 

 

 

 

6.861.062 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în vigoare a 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor 

de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și 

pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 

2017-2018 
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proiectului de act normativ; 

 

 

 

b) acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziții. 

 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislația 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare 

Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție 

a Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative și/sau 

documente internaționale din 

care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 

1. Informații privind procesul 

de consultare cu organizații 

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 actului normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației 

publice locale, în situația în care 

actul 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 

Nu este cazul. 
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publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfășurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanent 

Nu este cazul. 

5. Informații privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Țârii 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării de către 

Consiliul Legislativ. 

6. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea actului normativ 

 

1. Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

actului normativ 

Prezentul proiect de act normativ a respectat prevederile Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică. 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, 

precum și efectele asupra 

sănătății și securității cetățenilor 

sau diversității biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informații A fost consultat Colegiul Medicilor din România. 

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1.Măsurile de punere în aplicare 

a actului normativ de către 

autoritățile administrației 

publice centrale și/sau locale - 

înființarea unor noi organisme 

Nu este cazul. 
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sau extinderea competențelor 

instituțiilor existente 

2. Alte informații Nu este cazul. 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea pct. VII subpct. din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea 

cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior 

de stat în anul școlar/universitar 2017-2018. 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 

 

Liviu-Marian POP 

 

 

 

Contrasemnează: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE, 

 

Ionuț MIŞA 

 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, 

 

Florian-Dorel BODOG 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIE SOCIALE 

 

Lia-Olguța VASILESCU 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

Tudorel TOADER 
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SECRETAR DE STAT, 

 

 

 
SECRETAR DE STAT, 

 

 

Gigel PARASCHIV  Gabriel Liviu ISPAS 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

 

 

Dănuț GHICAN 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

Crina Mădălina CIOBANU  

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

Ioan Ștefan GROZA 

 

 

 

 

Aviz de legalitate 

 

 

Aviz de conformitate 

 

 

_________________ Valentin POPESCU 

 


