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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea unor hotărâri de Guvern  

 

Secțiunea a 2 - a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale 

 

             Prezentul act normativ are ca obiect modificarea unor hotărâri de Guvern, ca urmare a 

apariției Hotărârii Guvernului nr. 855/08.10.2020 publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 940 din 13 octombrie 2020, pentru modificarea H.G. nr. 24/2020 privind 

organizarea şi funcționarea Ministerului Educației şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020. 

            Prezentul act normativ are în vedere reglementarea denumirii și structurii unor instituții 

de învățământ superior, precum şi a specializărilor/programelor de studii universitare de 

licență/master acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea.  

            Prezentul act normativ se încadrează în prevederile art. 110, alin (4) din Constituția 

României, Republicată.      

                                                  

1.1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislația comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea directă a acesteia se vor specifica doar actele comunitare în cauză 

însoțite de elementele de identificare ale acestora. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate 

Sub aspectul conținutului, având în vedere apariția Hotărârii Guvernului nr. 792/2020 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 940 din 13 octombrie 2020,  pentru 

modificarea H.G. nr. 24 / 2020 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, cu modificările ulterioare se impune modificarea în consecință a două Hotărâri de 

Guvern, astfel:  

- Hotărârea Guvernului nr 299 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de 

învăţământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 bis din 11 mai 2020 

- Hotărârea Guvernului nr.  297 din 9 aprilie 2020 privind domeniile şi programele de studii 

universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul 

universitar 2020 – 2021, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 08 mai 2020: 

 

I. Anexa 2 a Hotărârii Guvernului nr 299 din 9 aprilie 2020 se modifică și se completează după 

cum urmează: 
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1. Poziția 19 „UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA” se modifică și se 

completează; 

2. Poziția 37 se abrogă. 

 

II. Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr.  297 din 9 aprilie 2020 se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1.Poziția 19 „UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA” se modifică și se 

completează; 

2.Poziția 37 se abrogă. 

 

3. Alte informații 

Instituțiile de învățământ superior acreditate şi programele de studii acreditate ale acestora, 

care au depășit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună 

procesului de evaluare, în condițiile legii. 

Școlarizarea şi înmatricularea studenților cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare, 

referitoare la organizarea şi desfășurarea programelor de studii universitare sau privind 

depășirea capacității de școlarizare aprobate, se sancționează în conformitate cu prevederile 

legale.  

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ răspunde cerințelor angajatorilor privind diversificarea ofertei 

educaționale de nivel licență și creșterea calității pregătirii absolvenților.  

 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact social 

Prezentul act normativ are impact asupra pregătirii specialiștilor prin diversificarea 

opțiunilor pentru studiile universitare de licență: 

 - adaptarea rețelei universitare la cerințele socio-economice,  

 - integrarea absolvenților pe piața forței de muncă, 

 - relevanța sporită a competențelor dobândite de absolvenți, 

 - compatibilizarea sistemului național de învăţământ cu sistemul european de educație şi 

formare profesională.  
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4. Impact asupra mediului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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 (pe 5 ani) 

 

Proiectul de act normativ se referă la acest subiect. 

- 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. contribuții de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii  

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

a) buget de stat 

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 

      

7. Alte informații 

    Nu este cazul. 
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Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

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

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

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația 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 Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională 

ori la alt document al unei organizații internaționale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte organisme implicate  

Prezentul proiect de act normativ a fost înaintat spre analiză și avizare la Consiliul 

Național al Rectorilor, la Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior, la 

Autoritatea Națională pentru Calificări. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a 

modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Ministerul Educației și Cercetării  proiectează, fundamentează şi aplică strategiile 

naționale în domeniul învățământului superior cu consultarea Consiliului National al Rectorilor, 

conform art. 14 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005, cu modificările și completările ulterioare, privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Prevederile prezentului act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

 

Prevederile prezentului act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței  

e) Curtea de Conturi 

 

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

 

6. Alte informații 

Nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea  

și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

         Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind transparența decizională prevăzută 

de Art.7 alin. (4) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 republicată privind transparența 

decizională în administrația publică. De asemenea, acesta a fost transmis CNR. 

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparența decizională 

și accesul la informațiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de 

internet a ministerului, secțiunea Ultimele documente. 

           La publicarea anunțului, instituțiile de învățământ superior în cauză, precum și Consiliul 

Național al Rectorilor, au fost informate în legătură cu publicarea actului normativ la adresa 

www.edu.ro, secțiunea Dezbatere publică – Proiecte de acte normative. A fost stabilită, 

conform Art.7 alin. (4) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 republicată privind transparența 

decizională în administrația publică, o perioadă de minim 10 zile calendaristice, pentru a primi 

http://www.edu.ro/


6 

 

în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 

publice. 

   A fost comunicată adresa de e-mail a Direcției Generale Învățământ Universitar pentru a 

se transmite propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectul de act normativ propus. 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

    Nu este cazul. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau  

extinderea competențelor instituțiilor existente 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare, după aprobare, de direcțiile de 

specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării, precum şi de către instituţiile de învăţământ 

superior de stat în cauză, fără a fi necesară înființarea unor noi organisme sau extinderea 

competențelor acestor direcții.  

2. Alte informații 

Nu este cazul. 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru 

modificarea și completarea unor hotărâri de Guvern, pe care îl supunem Guvernului spre 

adoptare. 

Ministrul Educației și Cercetării, 

Monica Cristina ANISIE 

 

 

Avizăm favorabil, 

 

 

    Ministrul Justiției,                                  Ministrul Muncii şi Protecției Sociale, 

         Cătălin Marian PREDOIU                              Victoria Violeta ALEXANDRU 

 

 

                 Președintele                                                                  Președintele 

   Consiliului Național al Rectorilor                             Agenției Române de Asigurare 

                                                                            a Calităţii în Învăţământul Superior 

       Sorin Mihai CÎMPEANU                                               Iordan PETRESCU 

 

 

Președintele 

Autorității Naționale pentru Calificări 

Tiberiu Gabriel DOBRESCU 

 


