NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea I - Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și
a structurii instituțiilor de învățământ superior
pentru anul universitar 2015-2016
Secţiunea a II-a - Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale a)
Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare unele
măsuri privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi
specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate de acestea.
Reglementarea este motivată de propunerea Senatelor universităţilor cu
privire la corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieții muncii, parte a
procesului de reformă a sistemului educaţional românesc şi
restructurarea acestuia, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice
pentru educaţie şi formare profesională stabilite de Comisia Europeană
în cadrul Consiliului European – Barcelona 2002.
Prezentul act normativ este elaborat în temeiul prevederilor art. 116,
132, 138, 148, 150, 176, 216 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin (3) şi (4) din
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 - 4 din Legea
consorţiilor universitare nr. 287/2004, precum şi ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu
modificările ulterioare.
În baza prevederilor legale mai sus menţionate o specializare este
acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu în cadrul unei
instituţii de învățământ superior numai printr-o Hotărâre de Guvern. Pe
cale de consecinţă, o instituţie de învăţământ superior de stat şi
particulară poate organiza admiterea numai la structurile şi
specializările/programele de studii aprobate printr-o Hotărâre de
Guvern.
În elaborarea prezentei hotărâri a Guvernului s-au respectat prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a
structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar
2015-2016.
b)
În
prezentul
act
normativ
sunt
cuprinse
specializările/programele de studii propuse pentru autorizare de
funcţionare provizorie de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior, precum şi specializările autorizate care
potrivit legii, sunt propuse pentru acreditare de către Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, de la ședința Consiliului
ARACIS din data de 23.06.2015 și până la ședința Consiliului ARACIS
din data de 24.08.2015. De asemenea s-au introdus propuneri cuprinse
în rapoartele de evaluare ale Agenției de Acreditare în domeniul
Sănătății și Științelor Sociale din Germania AHPGS, înaintate MECS în
luna iunie 2015.
Structurile şi specializările/programele de studii cuprinse în prezentul
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2. Schimbări preconizate

act normativ, potrivit legii, au avut la bază:
crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru
corespunzător între studiile de licenţă şi studiile de masterat;
implicarea comunităţii academice în prospectarea cererilor
sociale şi economice de calificări universitare, în organizarea fluxurilor
studenţeşti şi a programelor de studii în funcţie de aceste cereri, astfel
încât să sporească în mod notabil contribuţia învăţământului superior la
orientarea şi accelerarea schimbărilor din societatea noastră.
Promovarea actului normativ respectă prevederile legale în
vigoare mai sus menţionate precum şi angajamentele internaţionale pe
care România şi le-a asumat în cadrul reuniunilor miniştrilor educaţiei
din ţări UE (Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, Londra 2007,
Leuven 2009) de a organiza învăţământul universitar pe trei cicluri.
c)
Prezenta hotărâre a Guvernului a fost elaborată în conformitate
cu art. 116, 132, 138, 148, 150, 176, 193, 216 din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, cu celelalte acte normative în
vigoare la care s-a făcut referire.
a)
Sub aspectul conţinutului, faţă de actul normativ precedent,
respectiv Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul
universitar 2015-2016, prezentul proiect de act normativ cuprinde
modificări ale unor specializări școlarizate în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior conform rapoartelor ARACIS precum și a
rapoartelor Agenției de Acreditare în domeniul Sănătății și Științelor
Sociale din Germania AHPGS, în baza prevederilor art 150 alin. (1) din
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare. De asemenea au fost introduse noi specializări evaluate de
către ARACIS.
Ca urmare a Notei privind stadiul procesului de monitorizare directă a
Universității „Bioterra” din București nr. 105/DGIU/07.09.2015,
întocmită în baza raportului nr. 96/DGIU/28.08.2015 al comisiei de
verificare numită prin OMECS nr. 5008/19.08.2015 prin care s-a
constatat îndeplinirea majorității recomandărilor din raportul de
monitorizare directă nr. 3231/18.03.2015, s-a decis încetarea
monitorizării directe a Universității „Bioterra” din București, respectiv
eliminarea mențiunii privind monitorizarea acesteia prin modificarea
Anexei nr. 3 din HG nr. 575/2015.
b)
Scopul principal al elaborării noului act normativ este cel de
îndreptare a unor erori. Acestea se impun ca urmare a omisiunii unor
programe de studii sau redactării necorespunzătoare a denumirii
acestora și a capacității maxime de școlarizare.Acest fapt este cauzat de
erori materiale survenite în procesul de redactare a anexelor Hotărârii
Guvernului nr. nr. 575/2015, precum și în procesul de comunicare cu
Monitorul Oficial al României. În acest sens, unele programe de studii
nu se regăsesc în structura unor instituții de învățământ superior.
De asemenea, pe baza rapoartelor Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior privind propunerile de
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structuri şi specializări/programe de studii acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu şi ţinând cont de solicitările universităţilor, s-au
introdus și completări care vizează noi specializări, modificarea
capacității maxime de școlarizare, precum și actualizarea structurilor
unor instituții de învățământ superior. Rectificările și completările
propuse contribuie la bună desfășurare a procesului educațional în anul
universitar 2015-2016.
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a III-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.
1^1. Impactul asupra
Proiectul nu se referă la acest subiect.
mediului concurențial și
domeniului ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
de afaceri
3. Impactul social
Prezentul act normativ are impact asupra pregătirii specialiştilor prin
diversificarea opţiunilor faţă de un anumit tip de pregătire profesională.
Ne aşteptăm la următoarele efecte:
1) pe termen scurt - se creează premisele pentru: o mai bună adaptarea a
reţelei universitare la cerinţele pieţei muncii, asigurarea calităţii
educaţiei, precum şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ
cu sistemul european de educaţie şi formare profesională.
2) pe termen lung - integrarea mai rapidă a absolvenţilor pe piaţa forţei
de muncă.
4. Impactul asupra mediului Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului
înconjurător.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a IV-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Anul
Media pe 5
Următorii 4 ani
Indicatori
curent
ani
1
2014
2015
2016
2017
2018
7
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus,
din care:
a) bugetul 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
(pentru învăţământul
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universitar)
ii) cheltuieli de personal
(pentru învăţământul
preuniversitar)
(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) contribuţii de asigurări de
sănătate
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
Nu este cazul.
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
Nu este cazul.
reducerea veniturilor bugetare
6. Alte informaţii

Aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ se face cu
încadrarea în sumele aprobate prin bugetul pe anul 2015.

Secţiunea a V-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative În vederea implementării eficiente a prezentului act normativ nu este
suplimentare
necesară elaborarea altor acte normative.
1^1.Compatibilitatea
Nu este cazul.
proiectului de act normativ cu
legislația în domeniul
achizițiilor publice
2. Compatibilitatea proiectului Prezentul act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act
de act normativ cu legislaţia
comunitar, ci doar urmează recomandările la nivelul Uniunii Europene
comunitară în materie
în ceea ce priveşte derularea procesului legislativ.
3. Decizii ale Curţii Europene Prezentul act normativ respectă standardele europene în ceea ce
de justiţie şi alte acte normative priveşte elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii Europene.
4. Evaluarea conformităţii
Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau
Prezentul act normativ respectă Programul „Educaţie şi formare
documente internaţionale din profesională 2010”, care face referiri la priorităţile din învăţământul
care decurg angajamente
preuniversitar, formare profesională şi învăţământul universitar
(procesul Bologna). De asemenea, vor fi asigurate condiţiile de acces
la educaţie pentru tinerii/cetăţenii statelor Europene, în condiţii
similare cu tinerii/cetăţenii români, aplicând «Regula Gravier».
6. Alte informaţii
Prezentul act normativ completează și modifică Hotărârea Guvernului
nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii
instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016,
aflată în vigoare.
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Secţiunea a VI-a - Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Prezentul act normativ, iniţiat de Ministerul Educaţiei și
1. Informaţii privind procesul de
Cercetării Științifice, a fost discutat cu instituțiile de
consultare cu organizaţii
învăţământ superior după care a fost înaintat spre analiză şi
neguvernamentale, institute de cercetare avizare la ministerele implicate: Ministrul Muncii, Familiei,
şi alte organisme implicate
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul
Justiţiei.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor
cu care a avut loc consultarea, precum şi
a modului in care activitatea acestor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia
în care proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în Consultările cu autorităţile administraţiei publice locale au
condiţiile H.G. nr. 521/2005 privind
fost purtate de instituţiile de învăţământ superior din centrele
procedura de consultare a structurilor
universitare respective.
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
Prevederile actului normativ nu se referă la domeniile de
conformitate au prevederile H.G. nr.
activitate aflate în coordonarea consiliilor interministeriale
750/2005 privind constituirea consiliilor permanente.
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Proiectul de act normativ se avizează favorabil de către
c) Consiliul Economic şi Social
Consiliul Legislativ.
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Secţiunea a VII-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu
1. Informarea societăţii civile cu privire
privire la transparenţa decizională şi accesul la informaţiile
la necesitatea elaborării proiectului de
de interes public, prezentul act normativ a fost transmis, spre
act normativ
consultare, Consiliului Național al Rectorilor.
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului in
urma implementării proiectului de act
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului
normativ, precum şi efectele asupra
înconjurător.
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a VIII-a - Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
Prevederile prezentului act normativ, vor fi puse în aplicare,
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proiectului de act normativ

2. Alte informaţii

după aprobare, de direcţiile de specialitate ale Ministerului
Educaţiei și Cercetării Științifice fără a fi necesară înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea competenţelor acestor
direcţii, precum şi de către instituţiile de învăţământ superior
de stat şi particulare.
Nu este cazul

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a
structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016.
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