
HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea pct.VII subct. 4  din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul 

școlar/universitar 2018-2019 

 

 

  

   În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,  

 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

 

    ARTICOL UNIC 

 

        În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de 

stat în anul şcolar/universitar 2018 - 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 273 din 28 martie 2018, pct. VII subct. 4 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "4. rezidenţiat – 5.715." 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

 

Titlul actului normativ 

 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea pct.VII subct. 4  din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi 

pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018 – 2019 

 

Secţiunea a 2-a 

 

Motivul emiterii actului normativ (*) 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale        

      Hotărârea Guvernului nr. 131/2018, cu modificările ulterioare, 

cuprinde cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul 

școlar /universitar 2018-2019, repartizate pe niveluri de pregătire, 

forme și tipuri de învățământ. 

      În acest sens, pentru anul universitar 2018-2019, a fost aprobată 

cifra de școlarizare la rezidențiat de 5.415 locuri. 

      În baza prevederilor legale în vigoare, absolvenţii licenţiaţi ai 

facultăţilor de medicină dobândesc dreptul de liberă practică după 

promovarea examenului de medic specialist. Examenul de medic 

specialist se organizează de Ministerul Sănătăţii, iar la examen se pot 

prezenta doar medicii care au finalizat pregătirea în rezidenţiat. 

    În prezent România se confruntă cu un deficit major de medici 

specialişti, deficit care se va adânci în următorii ani, numărul 

acestora posibil să atingă cifra de 12.000 de specialişti în următorii 

15 ani. 

      Având în vedere că migraţia personalului de specialitate medico-

sanitar bine pregătit şi cu experienţă profesională este o realitate care 

îşi pune amprenta asupra sistemului public sanitar, în vederea 

asigurării unui cadru coerent instituţional şi necesar pentru asigurarea 

formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale 

necesare unui sistem sanitar adecvat, se impune majorarea cifrei de 

şcolarizare aferentă pentru pregătirea în rezidenţiat în anul universitar 

2018 – 2019. 



      

         

      Stagiul de rezidențiat pentru candidații care aleg loc/post va 

începe la data de 1 ianuarie 2019, dată de la care se va face 

încadrarea cu contract individual de muncă pe durată 

determinată/nedeterminată, după caz și de la care se va face 

salarizarea ca rezident. 

      La concursul de rezidențiat desfășurat în anul 2018 au existat un 

număr semnificativ de candidați care au obținut aceeași notă, 

respectiv același punctaj minim de promovare. Având în vedere 

necesitatea asigurării unui tratament echitabil și nediscriminatoriu 

tuturor candidaților declarați admiși dar care s-au clasat în afara 

numărului de locuri/posturi publicat la concurs, se impune inițierea 

demersurilor necesare astfel încât și acești candidați să beneficieze 

de aceleași drepturi ca și ceilalalți.  

2. Schimbări preconizate                         Prin acest act normativ se modifică pct.VII subpunctul 4 din 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea 

cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi 

pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018 – 

2019,în sensul majorării cifrei de 5415 aferentă pentru pregătirea în 

rezidenţiat cu 300 locuri.   

       Se creează condiţiile pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale în 

special în zone defavorizate din punct de vedere socio-economic 

(judeţe precum Călăraşi, Hunedoara, Tulcea, Vaslui, Harghita, 

Covasna), respectiv formarea unui număr suficient de specialişti care 

să ofere suportul pentru creşterea calităţii stării de sănătate a 

populaţiei, asigurarea medicilor din dispensarele şcolare sau 

serviciile de ambulanţă sau centrele de permanenţă, reducerea 

mortalităţii infantile.  

3. Alte informaţii (**)                          

             

        Necesitatea promovării acestui act normativ se impune, având 

în vedere subfinanţarea actuală a sistemului medical din România şi, 

implicit, a cadrelor medicale. Astfel, prin acest demers,  se urmărește 

și utilizarea judicioasă a resurselor umane implicate ca urmare a 

reducerii cheltuielilor pentru organizarea unui nou concurs de 

rezidenţiat.  

    Mai mult decât atât, prin acest proiect de act normativ se asigură 

un cadru coerent instituţional şi necesar pentru asigurarea formării 

acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare 

unui sistem sanitar adecvat. 
    Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate centrală în domeniul 

sănătății, prin acest proiect urmărește stoparea fenomenului de 

migrație, având în vedere că există posibilitatea ca un număr 

semnificativ de cadre medicale să migreze către statele membre ale 



Uniunii Europene sau să aleagă reconversia profesională, fapt ce va 

accentua și mai mult deficitul de personal medical de specialitate cu 

care se confruntă reţeaua de asistenţă medicală publică şi privată. 

 

Secţiunea a 3-a 

 

Impactul socio-economic al actului normativ 

 

1. Impactul macroeconomic   

   

Nu este cazul. 

1^1. Impactul asupra mediului          

concurenţial şi domeniului        

ajutoarelor de stat     

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

2^1 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

 

2^2 Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii 

 

3. Impactul social     

                  

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei 

în principal în zonele defavorizate din punct de vedere socio-

economic prin facilitatea accesului pe piaţa muncii a  

medicilor tineri. 

4. Impactul asupra mediului (***)     

   

Nu este cazul. 

5. 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  ( mii lei) 

Indicatori Anul 

curent 

Urmatorii 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, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

 (ii) transferuri                

b) bugete locale : 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri și servicii 

c) bugetul FNUAS, din care: 

   (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 

creşterii cheltuielilor bugetare 

 

 

 

     

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare     

               

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare      

a) de la bugetul de stat     

 b) din bugetul FNUAS  

 

      

7. Alte informaţii                                În ceea ce priveşte politica bugetară, respectiv 

încadrarea măsurilor în deficitul bugetar planificat apropape 

de limita de 3% din PIB, facem precizarea că Ministerul 

Sănătății va lua măsurile necesare astfel încât reglementările 

propuse prin acest proiect de act normativ să se realizeze cu 

încadrarea în prevederile bugetare anuale, aprobate potrivit 

legii, precum şi în estimările de cheltuieli pentru anii 

următori. 

 

Secţiunea a 5-a  

 



Efectele actului normativ asupra legislaţiei 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   

proiectului de act normativ;      

b) acte normative ce urmează a fi                                           

elaborate în vederea             

implementării noilor dispoziţii. 

Nu este cazul. 

1^1 Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice. 

 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

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 Curţii de de Justiţie 

a Uniunii Europene       

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente     

       

Nu este cazul. 

 

6. Alte informaţii                   

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normative 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate                    

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 actului normativ                      

Nu este cazul. 

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     

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor interministeriale 

permanent 

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    

 

Este necesar avizul CL 

 

 

 

 

6. Alte informaţii            Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normative 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării actului normativ  

 

Prezentul proiect de act normativ a fost publicat 

pe site-ul Ministerului Sănătăţii 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice             

Nu este cazul. 

 

3. Alte informaţii                    

 

Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a actului 

normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente       

 

Nu este cazul 

 

 

2. Alte informaţii              Nu este cazul 

 



 

În acest sens, am întocmit Hotărârea Guvernului pentru modificarea pct.VII subct. 4  din 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul 

şcolar/universitar 2018 – 2019, pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 

Ministrul sănătăţii,                                              Ministrul educaţiei naţionale 

 

Sorina PINTEA                                                            Ecaterina ANDRONESCU 

 

 

 

Avizat, 

 

      

 

                           Ministrul finanţelor publice 

 

                                               Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

 

Ministrul justiției 

 

Tudorel TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 
 


