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LISTA DOCUMENTELOR EXTERNE 

 ALE  
UNIVERSITĂȚII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 

BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 
 

 
1.  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
2.  Ordonanţa de urgenţă nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu completările şi 

modificările ulterioare; 
3.  Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/21.04.2005 – privind asigurarea calităţii 

serviciilor educaţionale în  instituţiile de învăţământ superior 
4.  Metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de 

performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior, ARACIS  
2006 

5.  Ghidul activităţilor de evaluare a  programelor de studii universitare si a instituţiilor de 
învăţământ superior actualizate 

6.  HG nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, 
a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, modificată prin HG nr. 1512/2008; 

7.  Standarde specifice de evaluare elaborate de Comisiile de specialitate ale ARACIS 
8.  SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 

vocabular; 
9.  SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinte; 
10.  SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calităţii . Linii directoare pentru 

îmbunătăţirea performantelor; 
11.  SR EN ISO 10002/2005 - Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru 

tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor; 
12.  SR EN ISO 10013:1997 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al 

calităţii; 
13.  SR EN ISO 10014:2000. Managementul calităţii. Linii directoare pentru aspectele economice 

ale calităţii; 
14.  SR EN ISO 10015:2000. Managementul calităţii. Linii directoare pentru instruire; 
15.  SR EN ISO 19011:2011. Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al 

calităţii şi/ sau  de mediu; 
16.  SR EN ISO CEI 17025 :2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de  

încercări şi etalonări 
17.  SR ISO IWA 2:2009 - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru aplicarea 

ISO 9001:2000 în domeniul educatiei. 
18.   H.G. nr. 916/11.08.2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de 
licenţă; 

19.  H.G. nr. 635/11.06.2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi 
specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu organizate de acestea; 

20.  Ordin nr. 295/05.02.2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a 
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studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie 
şi de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor 
universitare de doctorat; 

21.   H.G. nr. 1011/08.10.2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a 
învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior; 

22.  
H.G. nr. 404/29.03.2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;  

23.  Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale modificată şi completată  

24.  NORME METODOLOGICE din 10 martie 2011 
de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional 
elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale 
 

25.  NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2011 
pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de 
învăţământ superior din România 
 

26.  HOTĂRÂRE nr. 457 din 4 mai 2011 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante din învăţământul superior 
 

27.  HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat 
 

28.  LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 
educaţiei naţionale 

29.  LEGE nr. 69 din 25 mai 2011 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei 

30.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei 

31.  ORDIN nr. 4.062 din 15 aprilie 2011 
privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru 
alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 

32.  ORDIN nr. 5.262 din 5 septembrie 2011 
privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor 

33.  REGULAMENT-CADRU din 19 noiembrie 2012 
privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ 
la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior 

34.  METODOLOGIE din 15 octombrie 2012 
pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de 
stat şi particular acreditat din România 

35.  CODUL din 30 martie 2012 
drepturilor şi obligaţiilor studentului 
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36.  ORDIN nr. 3.579 din 21 martie 2012 
privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la 
actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 

37.  ORDIN nr. 3.666 din 30 martie 2012 
privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului 

38.  ORDIN nr. 3.677 din 4 aprilie 2012 
privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate care nu 
corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România 

39.  ORDIN nr. 3.697 din 10 aprilie 2012 
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi 
a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii 
fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a 
structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 
4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare 

40.  ORDIN nr. 3.850 din 2 mai 2012 
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, 
acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii 

41.  ORDIN nr. 3.894 din 3 mai 2012 
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor 
în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ 
superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate 

42.  ORDIN nr. 5.204 din 22 decembrie 2014 
privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul 
superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) 

43.  ORDIN nr. 3.179 din 5 februarie 2015 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de 
licenţă/diplomă şi disertaţie 

44.  HOTĂRÂRE nr. 211 din 25 martie 2015 
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat 
în anul şcolar/universitar 2015-2016 

45.  ORDIN nr. 3.185 din 9 februarie 2015 
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi 
finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 
2015 

46.  LEGE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 
pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor 

47.  METODOLOGIA-CADRU din 4 februarie 2015 
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 
doctorat pentru anul universitar 2015-2016 
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48.  METODOLOGIE-CADRU din 5 februarie 2015 
de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 

49.  METODOLOGIE din 27 ianuarie 2015 
privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare 

50.  HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 
învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite 
absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 
2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014 

51.  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare 
de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi 
în anul universitar 2014-2015 

52.  ORDIN nr. 657 din 24 noiembrie 2014 
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ 
superior 

53.  ORDIN nr. 651 din 19 noiembrie 2014 
pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor 

54.  ORDIN nr. 650 din 19 noiembrie 2014 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de 
consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România 

55.  HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 iulie 2014 
privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor 
ciclului I - studii universitare de licenţă 

56.  HOTĂRÂRE nr. 582 din 16 iunie 2014 
privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul 
maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015 

57.  HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 iulie 2014 
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-
2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de 
licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014 

58.  HOTĂRÂRE nr. 303 din 16 aprilie 2014 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii 
universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi 
şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 

59.  ORDIN nr. 146 din 25 martie 2014 
privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii 
universitare de master acreditate 

60.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

61.  DECIZIE nr. 7 din 30 iunie 2014 
privind, faptul că acreditarea acordă dreptul, universităţii, de a emite diplome recunoscute de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (în prezent Ministerul Educaţiei 
Naţionale) şi de a organiza examenul de licenţă 
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62.  REGULAMENT din 24 noiembrie 2014 
privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior 

63.  ORDIN nr. 5.734 din 24 decembrie 2013 
privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 

64.  RDIN nr. 5.641 din 12 decembrie 2013 
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru 
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.894/2013 privind 
repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la 
studii în anul universitar 2013-2014, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului 
delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 
3.895/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în 
vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 şi Ordinului ministrului educaţiei 
naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare 
de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 

65.  ORDIN nr. 5.037 din 13 septembrie 2013 
privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile 
de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat 

66.  ORDIN nr. 4.982 din 5 septembrie 2013 
privind activitatea de conducere de doctorat 

67.  ORDIN nr. 4.184 din 11 iulie 2013 
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea 
admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 

68.  ORDIN nr. 3.894 din 12 iunie 2013 
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea 
admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 

69.  ORDIN nr. 3.895 din 12 iunie 2013 
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea 
admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 

70.  ORDIN nr. 3.544 din 15 aprilie 2013 
privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013-2014 

71.  ORDIN nr. 3.359 MD din 11 martie 2013 
privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din 
state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012 

72.  HOTĂRÂRE nr. 581 din 30 iulie 2013 
privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a 
numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 

73.  HOTĂRÂRE nr. 493 din 17 iulie 2013 
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 
universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de 
studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice 
de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 
universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de 
studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 
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74.  HOTĂRÂRE nr. 143 din 3 aprilie 2013 
privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de 
licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

75.  HOTĂRÂRE nr. 36 din 6 februarie 2013 
pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
457/2011 

76.  CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 59.495 din 19 decembrie 2012 
la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Superior şi Cercetare 

 


