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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

                    

I. Titlul proiectului de act normativ 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul  preuniversitar 

şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012 

 

 

II.       Motivul emiterii actului normativ 
 

1.      Descrierea situaţiei actuale 

 

a) Prezentul proiect de act normativ se referă la cifrele de şcolarizare în instituţiile şi unităţile 

de învăţământ preuniversitar şi superior de stat pentru preşcolari, elevi şi studenţi, precum și pentru 

mobilitățile cadrelor didactice, repartizate pe niveluri de pregătire, forme şi tipuri de învăţământ.  

Aprobarea prezentului proiect, în forma prezentată, va permite accesul absolvenţilor unui anumit nivel de 

pregătire/calificare către un nivel superior de învăţământ, stabilirea echilibrată a numărului de locuri pentru 

anii I de studii la învăţământul liceal şi universitar, în funcţie de  opţiunile tinerilor, pe baza tendinţelor de 

dezvoltare socială, economică, a prognozei ocupării  forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare,  în 

concordanţă cu evoluţiile mobilităţii la nivel european, precum şi modul optim al organizării formaţiunilor 

de preşcolari, elevi şi studenţi pentru întregul an şcolar/universitar 2011-2012. 

De asemenea, vor fi asigurate condiţiile de acces la educaţie pentru tinerii/cetăţenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației 

Elvețiene, în condiţii similare cu tinerii/cetăţenii români, aplicând « regula Gravier ».    

Prezentul proiect de act normativ include şi locurile pentru etnicii români din afara graniţelor, 

cetăţeni români, de origine etnică română, cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţeni străini, în baza 

documentelor bilaterale, a ofertelor unilaterale şi a cursurilor de vară.  

b) Prin Hotărârea Guvernului nr. 364 din 14.04.2010 s-a reglementat volumul şcolarizării din 

unităţile şi instituţiile de învăţământ  de stat pentru  anul şcolar/universitar 2010-2011. Conţinutul acesteia 

s-a referit punctual numai la respectivul an de învăţământ, urmând ca prin prezentul act normativ să fie 

reglementată organizarea formaţiilor de preşcolari, elevi şi studenţi pentru anul şcolar/universitar ce 

urmează.  

c) Pentru învăţământul preuniversitar de stat, propunerile pentru cifrele de şcolarizare se 

bazează pe proiectele înaintate de inspectoratele şcolare şi sunt fundamentate pe baza următoarelor criterii: 

→ evoluţia demografică a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară; 

→ capacitatea instituţiilor de învăţământ liceal de a răspunde la cererile beneficiarilor; 

→ opţiunile elevilor şi părinţilor; 

→ studiile  privind evoluţia în perspectivă a pieţei muncii; 

→ tendinţele  privind  dezvoltarea regională  şi a zonelor în care se află unităţile de învăţământ; 

→ prevederile Planurilor Regionale de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 

Tehnic în perspectiva 2013 (PRAI) – documente strategice elaborate de Consorţiile Regionale şi 

aprobate de Consiliile de Dezvoltare Regională;  
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→ prevederile Planurilor Locale de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 

în perspectiva 2013 (PLAI) – documente strategice  elaborate de Comitetele locale de dezvoltare a 

parteneriatului social în formare profesională şi aprobate de Consiliile de Administraţie ale 

Inspectoratelor Şcolare. 

Prevederile PRAI şi PLAI sunt fundamentate pe analize ale situaţiilor actuale şi previzionate 

privind aspectele demografice, economice, de piaţă a muncii şi context educaţional elaborate în parteneriat 

cu instituţii abilitate precum şi pe documentele strategice naţionale (Programul de Guvernare 2009-2012 

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013,  Programe operaţionale pentru realizarea Cadrului Strategic 

Naţional de referinţă 2007-2013, Planurile regionale de dezvoltare, Strategii de dezvoltare economică şi 

socială a judeţelor. 

Prin numărul de locuri preconizat, planul include şi readucerea, în sistemul educaţional, a 

persoanelor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu sau nu au dobândit o calificare profesională.       

Numărul de locuri pentru învăţământul organizat în penitenciare, inclus în capitolul V-Învățământ 

special pentru preșcolari și elevi cu deficiențe și boli cronice, este stabilit pe baza propunerilor 

inspectoratelor școlare, în urma consultării penitenciarelor. 

Numărul de locuri pentru învăţământul de artă şi sportiv a fost corelat cu performanţele realizate 

în acest domeniu.  

În învăţământul universitar, propunerile pentru cifrele de şcolarizare, pentru ciclul de licenţă, au 

avut la bază:  

→ numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2011 şi din 

promoţiile anterioare; 

→ propunerile înaintate de conducerile universităţilor, pe baza capacităţii lor de şcolarizare; 

→ corelarea cu noua structură a domeniilor de studii de licenţă, cu prevederile Legii nr. 288/2004 și 

ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011;  

→ crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile de licenţă şi 

studiile de masterat; 

→ propunerile înaintate de asociaţiile neguvernamentale, misiunile diplomatice ale României din 

ţările respective pentru etnicii români din afara graniţelor,    cetăţenii români, de origine etnică română, cu 

domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii străini. 

Propunerile pentru studiile de masterat şi doctorat au avut în vedere prevederile Legii nr.288/2004, 

ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011, precum şi următoarele ţinte: 

→ creşterea numărului de locuri pentru programele de master; 

→ stimularea implicării 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 accelerarea, chiar 

orientarea, schimbărilor din societatea noastră; 

→  luarea în considerare a mesajelor provenite de la nivelul  mediului economic şi social.  

 În acest sens, senatele universitare elaborează planuri strategice de dezvoltare instituţională, în 

special centrate pe programe de studii şi de cercetare şi încheie contracte instituţionale cu Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului prin care îşi asumă responsabilitatea publică a cheltuirii 

eficiente a fondurilor bugetare ce le sunt alocate. 

             Finanțarea de bază din fonduri publice a studenților admiși în anul universitar 2011-2012 în 

instituțiile de învățământ supeior de stat se face prin granturi de studiu pentru programe de licență, masterat 

sau doctorat. Granturile de studii universitare de doctorat se acorda pe baza de competiție națională.  

 Granturile de studiu se alocă pe universități și programe de studiu pentru întreaga durată a studiilor 

corespunzatoare fiecărui program și ciclu de studiu.  

 Nivelul mediu al unui grant de studiu pe student echivalent reflecta costul mediu de scolaritate in 

invatamantul superior. Granturile de studiu se diferentiaza pe cicluri si domenii de studii pe baza unor 

coeficienti de echivalare stabiliti prin ordin de ministru la propunerea Consiliul Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior. 

Accelerarea procesului de reformă a sistemului educaţional românesc şi restructurarea acestuia 

sunt deziderate  pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pentru educaţie şi formare profesională, stabilite 

de Comisia Europeană în cadrul Consiliului European de la Barcelona în anul 2002. 

http://www.guv.ro/obiective/afis-index-diversedoc-o-pg.php?idrubrica=1
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_1GHJ/_s.7_0_A/7_0_1GHJ;jsessionid=0000OWxlzakrBSDFWIY0eLkvjoI:v9jbjpn1


3 

 

Cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2011-2012 se face în temeiul art.222, alin (1) 

din Legea Educației Naționale, nr.1/2011, și în consonanță cu valoarea impusă de Strategia Europa 2020, 

privind procentul populației cu vârstă cuprinsă între 30 - 34 ani, care a absolvit cu succes învățământul 

terțiar, și care trebuie să ajungă în anul 2020 la cel puțin 40% din cohortă în țările UE. România a 

implementat învățământul universitar pe cicluri, cuprins generic în cadrul Procesului BOLOGNA, încheind 

perioada de tranziție de la vechiul sistem de învățământ impus de Legea învățământului nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, către sistemul actual, iar din punctul de vedere al 

valorilor impuse pentru indicatorul privind educația terțiară în grupa de vârstă 30-34 ani, valoarea acestuia 

ne situează la valorile cele mai mici în cadrul țărilor membre UE. Astfel, în tabelul de mai jos (tabelul nr. 

1) este prezentată valoarea acestui indicator măsurat de catre I.N.S. pentru perioada 2002-2009. 

 

Evoluţia indicatorului – în perioada 2002-2009; 

Tabelul nr. 1 
Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

% populație educație 

terțiară universitară 30-34 

ani/populație totală 
1) %

 

8,88 8,89 10,29 11,42 12,37 13,94 15,96 16,78 

Rata de creștere anuală % 
 

0,01 1,40 1,13 0,95 1,57 2,02 0,82 

 

 
 
Din anlizele făcute de către M.E.C.T.S., M.F.P., M.M.P.S., I.N.S. și Comisia Națională de 

Prognoză, a rezultat că România se poate angaja la o țintă catalogată realist pentru indicatorul educație 

terțiară în grupa de vârstă 30-34 ani de 26,74%. Valorile prognozate pentru perioada 2010-2020 sunt 

cuprinse în tabelul de mai jos (tabelul nr. 2) și sunt realizabile în condițiile îndeplinirii următoarelor 

condiții: 
 

Evoluția % populației în grupa de vârstă 30-34 ani cu nivel de educație terțiară 

Tabelul nr. 2 
Indicator/An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% populație educație terțiară 30-34 
ani/populație totală 

17,61 18,41 19,4 20,25 21,3 22,17 23,22 24,06 24,92 25,93 26,74 

                                                           
1
 SURSA INS 
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a) Creșterea graduală a cifrelor de școlarizare, prevăzute pentru perioada  

2010-2013 (pană la 20%) pentru studii universitare de licență, și menținerea 

acestora până în anul 2020. 

b) Operaționalizarea Agenției de Credite pentru Studenți, ca măsură de sporire a 

accesului la educație terțiară, în condițiile asigurării  egalității de șanse –  2013 

c) Restructurarea învățământului de studii universitare de licență, în sensul 

creșterii eficienței economice a acestuia, prin reducerea numărului de 

programe de studii și creșterea numărului de studenți într-un program de studii 

2013- 2015 

d) Creșterea atractivității programelor de studii printr-o orientare mai accentuată 

către nevoile pieței muncii – prin Cadrul național al calificărilor, 

operaționalizarea acestuia până la sfârșitul anului 2012). 

 

 
 

Pentru anul universitar 2011-2012 cifra de școlarizare pentru ciclul universitar de licență va fi de 

62.850 granturi de studiu, fiind cu 236 granturi de sudiu mai mare decât cea din anul universitar anterior 

62.214 (2010-2011), aceasta fiiind cifra minimă cuprinsă de bugetul de stat în anul financiar 2011, 

asigurând și respectarea angajamentului făcut în cadrul Strategiei Europa 2020 la capitolul măsuri de 

întreprins.  

Pentru învățământul universitar de master se prezervă numărul de granturi de studii în 

conformitate cu prevederile Legii 288/2004 privind Ciclurile universitare și a Legii Educației Naționale  

nr. 1/2011 de a asigura minimum jumătate din numărul de granturi de studiu alocate învățământului 

universitar de licență, astfel numărul propus este de 35.600 granturi de studiu. În tabelul de mai jos este 
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prezentată prognoza de evoluţie a numărului de studenți înmatriculați și prognozați pentru ciclul universitar 

de master pentru perioada 2006-2014.  

 

 
 

Evoluția cifrelor de școlarizare pentru învățământul universitar de master cuprinzând perioada de 

trecere de la forma de învățământ prevăzută conform Legii învățământului nr 84/1995, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și forma de învățământ impusă prin Legea nr. 288/2004 privind 

Ciclurile universitare, este prezentată în tabelul de mai jos (tabelul nr. 3): 

          Tabelul nr. 3 

 
 

Pentru ciclul universitar de doctorat, cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar  

2011-2012 este de 3.500 granturi de studiu ca urmare a necesităţii implementării Strategiei Europa 2020 

(Agenda Lisabona de „creare a societăţii cunoaşterii” încheindu-se în anul 2010), precum şi a asigurării 

condiţiilor de realizare a Programului POS-DRU – Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 5, 

”Studii doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării”, unde România trebuie să absoarbă până în 2013, 

335 Milioane euro, din care 284 Milioane Euro fonduri europene, alocate pentru învăţământul doctoral şi 

post doctoral, având ca ţintă strategică la finalizarea programului atingerea unui număr minimum de 15.000 

absolvenţi de studii universitare de doctorat. Pentru a asigura în continuare, condiţiile de realizare a acestui 

programului cu finanțare asumat de către România, precum şi din analiza dinamicilor de evoluție a 

numărului de studenţi înscrişi în prezent, cifra minimală care permite atingerea obiectivului a fost evaluată 

la valoarea 3.500 granturi de studiu. Se poate face menţiunea că studiile doctorale fără frecvenţă, conform 

Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt în lichidare, 

fapt ce degrevează semnificativ bugetul de stat în favoarea suplimentării cifrelor de şcolarizare la 

doctoratul cu frecvenţă organizat conform Legii nr. 288/2004 privind ciclurile de studii universitare și a 

Legii Educației Naționale nr.1/2011. Diagramele de evoluţie a numărului de doctoranzi înmatriculați la 

forma de zi şi a numărului doctoranzilor înmatriculați la forma fără frecvență finanţaţi de la bugetul de stat 

sunt prezentate mai jos.  
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Ca urmare a acestor schimbări majore ale legislaţiei care reglementează studiile universitare în 

România, se propun, spre comparaţie, prognozele de evoluţie ale numărului total fizic unitar de studenţi, 

doctoranzi ff şi rezidenţi finanţaţi de la bugetul de stat în perioada 2007-2014.  

 

 
 

Astfel, anii universitari 2008-2009 şi 2009-2010 au fost anii de implementare a Procesului 

Bologna ce presupune raportarea la două legi aflate în vigoare, element determinant în fundamentarea cifrei 

de şcolarizare propuse, iar începând cu anul universitar 2010-2011 se finalizează perioada de trecere către 

sistemul de învățământ universitar organizat pe trei cicluri: licență, master, doctorat.  

Ministerul Sănătății propune pentru rezidențiat păstrarea cifrei de 4.000 locuri și pentru anul 

universitar 2011-2012.  

În tabelul de mai jos (tabelul nr. 4) este prezentată cifra de școlarizare solicitată de instituțiile de 

învățământ superior militare, precum și cifra de școlarizare acordată în anul anterior 2010-2011, la care se 

adaugă și numărul de absolvenți de învățământ de licență, pe baza căruia a fost fundamentată cifra de 

școlarizare pentru învățământul universitar de masterat. 

              

Tabelul nr. 4 
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         d) Proiectul prezentei Hotărâri a Guvernului României a fost elaborat în conformitate cu cerinţele  

art. 61. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, referitor la atribuţiile Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului și Sportului  de a propune Guvernului cifrele de şcolarizare. 

 

1. Schimbări preconizate 
a) Sub aspectul conţinutului, proiectul nu-şi propune schimbări faţă de conţinutul actelor normative 

elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului  pentru anii şcolari/universitari 

precedenţi. 

b) Scopul elaborării noului proiect de act normativ este de a stabili cifra de şcolarizare totală,  pentru 

preşcolari, elevi şi studenţi etnici români din afara graniţelor, cetăţeni români, de origine etnică română, cu 

domiciliul stabil în străinătate, şi pentru cetăţeni străini în baza documentelor bilaterale în vigoare, 

repartizată pe niveluri de pregătire, forme şi tipuri de învăţământ, pentru anul şcolar/universitar  

2011 - 2012.  

Defalcarea cifrelor de şcolarizare, în plan regional şi judeţean, pe unităţi şi instituţii de învăţământ de 

stat, pe specializări, domenii de pregătire, profiluri şi calificări profesionale, se realizează prin Ministrul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, după aprobarea prezentului proiect de hotărâre.  

c) Proiectul acestei hotărâri nu aduce noutăţi faţă de hotărârile elaborate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului și Sportului pentru anii şcolari/universitari precedenţi. 

 

III. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macro-economic 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic. 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

    

3.   Impactul social 
Prezentul proiect de act normativ are impact asupra formării personalităţii individuale a copiilor şi 

tinerilor cu vârste cuprinse între 3 şi 24 de ani, pentru învățământul preuniversitar, precum şi asupra 

alegerii opţiunilor faţă de un anumit tip de pregătire profesională. Ne aşteptăm la următoarele efecte: 

1) pe termen scurt  - directe: creşterea gradului de cuprindere a copiilor cu vârste de 3-6/7 ani în 

învăţământul preşcolar; creşterea gradului de cuprindere a tinerilor cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani în 

învăţământul obligatoriu; 

Prin numărul de locuri preconizat la învăţământul profesional şi tehnic, fundamentat în raport cu 

prevederile PRAI şi PLAI se creează premisele pentru: adaptarea reţelei şcolare la cerinţele pieţei muncii, 

asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie, asigurarea calităţii educaţiei şi 

compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare 

profesională, dezvoltarea formării profesionale şi stimularea educaţiei permanente. 

- indirecte: reducerea analfabetismului; eliminarea abandonului şcolar; 

creşterea calităţii procesului de formare iniţială, a celui de pregătire profesională şi universitară. 

 



8 

 

2) pe termen lung - directe: integrarea mai rapidă a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă; 

reducerea şomajului în rîndul tinerilor.  

- indirecte: creşterea veniturilor salariale urmare a calificărilor profesionale 

performante; îmbunătăţirea calităţii şi a coeziunii mediului social, în ansamblu. 

 

4. Impactul asupra mediului înconjurător 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

 

IV. Impactul asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent şi pe termen 

lung (pe 5 ani) 
Aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiectul de act normativ se face cu încadrarea în sumele 

aprobate prin legea bugetului.  

 

V. Efectele proiectului de act normativ  asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative  suplimentare 

  

a. Acte normative  care se modifică 

Prezentul proiect de act normativ nu aduce nicio modificare unor acte normative în vigoare.  

 

b.  Acte normative care se abrogă 

Intrarea în vigoare a prezentului act normativ nu va determina abrogarea niciunui act normativ 

 

c. Acte normative necesar a fi elaborate 

În vederea implementării eficiente a prezetului act normativ nu este necesară elaborarea altor acte 

normative. 

 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie. 

 

Proiectul de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar, ci doar urmează 

recomandările la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte derularea procesului legislativ. 

 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente comunitare relevante 

 

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce  priveşte elaborarea 

actelor normative la nivelul Uniunii Europene. 

 

4. Evaluarea conformităţii cu legislaţia comunitară 
Prezentul proiect de act normativ nu presupune evaluarea conformităţii cu legislaţia  comunitară.   

 

5. Alte documente internaţionale din care decurg angajamente. 

 

Prezentul proiect de act normativ respectă Strategia EUROPA 2020, Cadrul strategic de cooperare 

îm domeniul educației și formării profesionale ET 2020 precum și principiile European Higher Educațion 

Area. Totoodată, este elaborat în conformitate cu strategia de formare profesională pentru perioada 2011-

2020, conform Comunicatului de la Bruges (noiembrie 2010).  

Vor fi asigurate condiţiile de acces la educaţie pentru tinerii/cetăţenii statelor membre ale Uniunii 

Europene, statelor aparținând  Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, în condiţii similare 

cu tinerii/cetăţenii români, aplicând « regula Gravier ».  

Angajamente decurg și din documentele interguvernamentale, interministeriale cu următoarele 

state: Albania, Algeria, Marea Britanie, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bolivia, Brazilia, 

R. Bulgaria, Canada, R. Cehă, R. Cipru, Cile, China, Columbia, Coreea de Sud, Coreea de Nord, Croaţia, 

Cuba, Danemarca, R. A. Egipt, Federaţia Rusă, Finlanda, R. Franceză, Georgia, R.F. Germania, R. Elenă, 

India, Iordania, Irak, Israel, R. Italiană, Kazahstan, Liban, Luxemburg, Macedonia, Malaezia, Maroc, 
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Mexic, Mongolia, Muntenegru, Nigeria, Norvegia, Qatar, Pakistan, Autoritatea pentru Eliberarea 

Palestinei,  Polonia, Serbia, Siria, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tunisia, R. Turcă, Turkmenistan, 

Ucraina, R. Ungară, Uzbekistan, R. Vietnam și SUA. 

 

6. Alte informaţii 
Analizând evoluţia demografică  şi fluxurile de intrări–ieşiri ale elevilor pe niveluri de pregătire, 

pentru anul școlar 2011-2012,  neluând în calcul rata de repetenţie, constatăm:  

1 - Menținerea cifrei de școlarizare la nivelul anului școlar precedent pentru elevii din 

învăţământul special, pentru clasele cu program de artă și sportiv și pentru elevii din cluburile sportive 

școlare.  

2 - Scăderea cifrei de școlarizare, în concordanță cu evoluția demografică și pentru armonizarea 

cifrelor de plan  cu efectivele reale de elevi, pentru : 

a) -învățământul primar cu 50 de mii de locuri; 

b) -învățământul gimnazial cu 50 de mii de locuri; 

c) -învățământul liceal, clasa a XI/XII-a învățământ de zi sau seral  cu 5.000 de locuri,   

3 - Majorarea cifrei de școlarizare pentru creșterea gradului de cuprindere a copiilor și elevilor în 

învățământul preșcolar și liceal astfel:  

a) la învățământul preșcolar cu 5 mii de locuri; 

b) la învățământul liceal, clasa a IX-a învățământ de zi cu 25 de mii de locuri. 

4 - Menținerea, în mod excepțional, a învățământului profesional-anul de completare, numai în 

anul școlar 2011-2012 și alocarea unei cifre de 10 mii de locuri. 

5 - Alocarea a 10 mii de locuri pentru stagiile de pregătire practică pentru absolvenții ciclului 

inferior al liceului care au optat pentru întreruperea studiilor și finalizarea pregătirii profesionale, de nivel 2. 

Având în vedere că absolvenţii clasei a X-a liceu, filiera tehnologică, care optează pentru 

efectuarea stagiilor de pregătire practică, nu pot urma în acelaşi timp cursurile clasei a XI-a liceu, indiferent 

de filieră sau formă de învăţământ, iar numărul de ore aferent stagiului  de pregătire practică este 

aproximativ 63% din numărul de ore din planul cadru de învăţământ pentru clasa a XI –a liceu filiera 

tehnologică (720 de ore/an la stagiul de pregătire practică  faţă de 1140 ore/an la clasa a XI-a liceu, filiera 

tehnologică), rezultă că organizarea stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale 

de nivel 2 nu conduce la creșterea efortului bugetar comparativ cu situaţia în care toţi elevii din clasa a X-a 

ar urma liceul, filiera tehnologică în clasa a XI-a. 

Prin proiectul de plan de școlarizare pentru anul 2011-2012, inspectoratele şcolare au confirmat că 

se încadrează în numărul de posturi repartizat și sunt  respectate prevederilor H.G. nr. 1395/2010, privind 

finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor 

de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011. 

Ținând seama că, la nivelul învățământului preuniversitar de stat, pe ansamblu, se înregistrează o 

scădere a cifrei de școlarizare față de  planul aprobat pentru anul școlar precedent (cu 50 de mii de locuri) 

apreciem că, pentru anul şcolar 2011-2012, proiectul de Hotărâre înaintat Guvernului României nu 

generează cheltuieli bugetare suplimentare şi nici creşteri numerice ale totalului normelor/posturilor 

didactice la nivel naţional.  

Cifrele propuse au caracter maximal, nu pot fi depășite și nu vor fi repartizate inspectoratelor 

școlare decât după o atentă și corectă analiză în funcție de populația școlară existentă, de opțiunile acestora 

și de asigurarea calităţii educaţiei, urmărind corelarea pregătirii profesionale cu necesarul calificărilor 

solicitate de piața  muncii. 

 

VI. Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 
Proiectul de act normativ, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, a fost 

discutat cu partenerii sociali din cadrul Consiliul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social, după care 

a fost înaintat spre analiză şi avizare la ministerele implicate: Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Administrației și Internelor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției 

Sociale, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei.  
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Pentru învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar au fost consultate şi Consorţiile 

Regionale.  

 

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

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ. 
Proiectul de act normativ a fost discutat și avizat de reprezentanții regionali ai Consiliul Local 

pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social încadrându-se în previziunile PRAI ȘI PLAI.  

Planurile Regionale de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI) şi 

Planurile Locale de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI), sunt două 

tipuri de documente strategice pe care se fundamentează planificarea ofertei educaţionale din învăţământul 

profesional şi tehnic, elaborate de Consorţiile Regionale, respectiv de Consiliul Local pentru Dezvoltarea 

Parteneriatului Social, structuri parteneriale care reunesc reprezentanţi ai angajatorilor, sindicatelor, 

autorităţii publice locale şi ai altor oganizaţii ale societăţii civile. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale în situaţia în care 

proiectul de act 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.  
Consultările cu autorităţile administraţiei publice locale au fost purtate de  inspectoratele şcolare în 

momentul elaborării proiectului planului de şcolarizare, conform recomandărilor făcute de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin intermediul Metodologiei privind fundamentarea cifrei 

de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar  

2011-2012, aprobate prin OMECTS nr. 5618/11.11.2010.   

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind consultarea comisiilor interministeriale 

permanente 
Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea 

consiliilor interministeriale permanente. 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi 

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

actelor normative, republicată şi ale Hotărârii de Guvern nr. 561/2009, privind aprobarea Regulamentului 

privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

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

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

 

VII. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ  
 

În vederea elaborării şi implementării proiectului de act normativ, au fost derulate următoarele 

activităţi de informare publică: 

 

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

normativ  
 

In vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi 

accesul la informaţiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de internet a 

ministerului, secţiunea ultimele documente, împreună cu Metodologie privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2011-2012. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la impactul 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 are impact asupra mediului înconjurător. 
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VIII. Măsuri de implementare 

 

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

administraţiei publice centrale şi locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

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

specialitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, fără a fi necesară înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea competenţelor acestor direcţii. 

 

2. Alte informaţii 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea 

cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  

2011-2012. 

 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

 

Marko BELA 

 

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  

Daniel Petru   FUNERIU  

 

 

Avizează: 

 

Ministrul administrației și  internelor  

Constantin Traian IGAȘ 

 

 

Ministrul muncii, familiei şi protecției sociale 

Ioan-Nelu BOTIȘ 

 

 

Ministrul sănătăţii  

Attila CSEKE 

 

 

Ministrul apărării naționale  

Gabriel OPREA 

 

 

Ministrul  finanţelor publice  

                                              Gheorghe IALOMIȚIANU 

                                                      

                                                   Ministrul justiţiei 

                                            Cătălin Marian PREDOIU 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul  preuniversitar 

şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012 

 

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale 

art. 61 (5), ale art 94 (2) lit d), ale art. 119 (1) și ale art. 222 alin (1), din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/ 2011. 

 

 

       Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

 

Articol unic - Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul  

preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul 

preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum și numărul de locuri 

din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 

2011-2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

 

 

EMIL  BOC 

                                                                                                 


