ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CABINETUL MINISTRULUI

ORDIN
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe instituŃii de învăŃământ superior,
în vederea admiterii la studii în anul universitar 2007 - 2008
În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare,
În baza prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă nr. 133/2000 privind învăŃământul universitar
şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanŃate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001 şi pentru modificarea art. 5 prin Legea nr. 224/2005,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare
pentru învăŃământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007 -2008,
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind strategia guvernamentală
de îmbunătăŃire a situaŃiei rromilor, precum şi a dispoziŃiilor din Ordinul Ministerului EducaŃiei
şi Cercetării nr. 3699/14.05.2002 privind facilităŃile de acces în facultăŃi şi colegii universitare
pentru candidaŃii rromi,
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 308/2007
privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare
de licenŃă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2007 – 2008,
Având în vedere:
a) numărul estimat al absolvenŃilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoŃia 2007 şi
din promoŃiile anterioare;
b)cifrele de şcolarizare finanŃate de la bugetul de stat din ultimii ani, fundamentate pe
propunerile înaintate de conducerile universităŃilor pe baza capacităŃii lor şcolarizare;
c) crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare
de licenŃă, studiile universitare de masterat şi studiile universitare de doctorat.
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcŃionarea
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului,
MINISTRUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
emite prezentul ordin:
Art. 1.
Se repartizează cifrele de şcolarizare corespunzătoare locurilor finanŃate de la buget,
pentru admiterea în anul universitar 2007 – 2008, pe instituŃii de învăŃământ superior, la studii
universitare de licenŃă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat. În cadrul
ciclului studiilor universitare de licenŃă, repartizarea cifrelor de şcolarizare se face pe domenii
fundamentale de ştiinŃă, artă şi cultură.
Art. 2.
Repartizarea locurilor finanŃate de la bugetul de stat pentru ciclul de studii
universitare de licenŃă este cuprinsă în Anexa nr.1 la prezentul ordin. Din locurile repartizate, se
alocă 454 de locuri pentru admiterea la studii în învăŃământul universitar a unor tineri din etnia
rromilor. Cifrele care revin fiecărei instituŃii de învăŃământ superior sunt cuprinse în fişa
individuală de repartizare, anexă la prezentul ordin.
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Art. 3.
Repartizarea locurilor finanŃate de la bugetul de stat pentru ciclurile de studii
universitare de masterat şi doctorat este cuprinsă în Anexa nr.2 la prezentul ordin.
Art. 4.
Repartizarea locurilor finanŃate de la bugetul de stat pentru ciclul de studii
universitare de licenŃă pentru tinerii din Republica Moldova absolvenŃi de licee din România este
cuprinsă în Anexa nr.3 la prezentul ordin.
Art. 5.
În cadrul fiecărei instituŃii de învăŃământ superior, în baza autonomiei universitare,
senatul universitar decide repartizarea cifrei de şcolarizare alocate de Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului, prin prezentul Ordin, pentru ciclul de studii universitare de licenŃă pe
facultăŃi şi domenii de studiu, în concordanŃă cu cerinŃele pieŃei forŃei de muncă şi cu planul
strategic şi operaŃional de dezvoltare instituŃională al universităŃii.
Art. 6.
Numărul de locuri cu taxă pentru ciclurile de studiile universitare de licenŃă, master
şi doctorat se stabileşte de către senatele universitare, în concordanŃă cu capacitatea de
şcolarizare a facultăŃilor, cu cerinŃele pieŃei forŃei de muncă, cu planul strategic al universităŃii,
avându-se în vedere îndeplinirea criteriilor privind asigurarea calităŃii procesului de învăŃământ
prevăzute în legislaŃia în vigoare.
Art. 7.
Senatele instituŃiilor de învăŃământ superior de drept privat şi utilitate publică,
stabilesc cifrele de şcolarizare pe domenii de studiu şi facultăŃi, numai pentru specializările
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu, în concordanŃă cu capacitatea de şcolarizare a
facultăŃilor, cu cerinŃele pieŃei forŃei de muncă, cu planul strategic al universităŃii, avându-se în
vedere îndeplinirea criteriilor privind asigurarea calităŃii procesului de învăŃământ prevăzute în
legislaŃia în vigoare.
Art. 8.
În termen de 30 de zile de la primirea prezentului Ordin, fiecare instituŃie de
învăŃământ superior va transmite la DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Superior din
cadrul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului decizia senatului universitar cu privire la
repartizarea cifrelor de şcolarizare, corespunzător locurilor de studiu subvenŃionate de la buget şi
cu taxă, în interiorul instituŃiei, pe domenii de studiu şi facultăŃi.
Art. 9.
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Superior şi DirecŃia Generală Buget –
FinanŃe, Patrimoniu şi InvestiŃii din cadrul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului,
precum şi instituŃiile de învăŃământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
Ordin.
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