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    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, 

 

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta. 

 

    ART. 1 

    Instituţiile de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale sunt autorizate sa admită peste numărul de locuri finanţate de la bugetul de 

stat un număr de studenţi şi cursanţi care accepta sa suporte cheltuielile de şcolarizare 

din resurse proprii. 

    ART. 2 

    Numărul de locuri de studiu cu taxa se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de 

învăţământ superior în funcţie de capacitatea bazei materiale de studiu, cu respectarea 

standardelor naţionale pentru evaluare şi acreditare academica. 

    ART. 3 

    Cuantumul taxei anuale de studiu se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de 

învăţământ superior în funcţie de costurile specifice şcolarizării şi se anunta 

candidaţilor înainte de începerea admiterii. 

    ART. 4 

    Studenţii admişi pe locurile de studiu cu taxa se stabilesc din rândul candidaţilor 

la admitere situati sub media ultimului reuşit pe locurile finanţate de la bugetul de 

stat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi pe baza solicitării liber 

exprimate în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor. 

    ART. 5 

    (1) Pentru studenţii admişi începând cu anul universitar 2001/2002 ocuparea locurilor 

finanţate de la bugetul de stat se face după fiecare an de studiu, pe baza rezultatelor 

obţinute în anul universitar anterior, la care participa toţi studenţii din acelaşi an 

şi acelaşi program universitar, indiferent dacă sunt şcolarizaţi cu taxe sau fără taxe. 

    (2) Metodologia privind stabilirea criteriilor pentru ocuparea locurilor finanţate 

de la bugetul de stat se aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu 

consultarea senatelor universitare, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta. 

    ART. 6 

    Programele de masterat se pot desfasura şi în regim de studii cu taxa. Numărul 

locurilor cu taxa şi cuantumul acestei taxe se stabilesc de senatele universitare în 

funcţie de costurile specifice şcolarizării, în condiţiile legii. 

    ART. 7 

    (1) Instituţiile de învăţământ superior pot permite accesul elevilor performanti la 

studii universitare începând cu clasa a XI-a. Aceşti elevi pot urma unele cursuri în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi pot obţine credite transferabile care pot 

fi recunoscute după obţinerea diplomei de bacalaureat şi după admiterea într-o instituţie 

de învăţământ superior. Cursurile vor fi urmate în paralel cu studiile liceale. 

    (2) Senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior va stabili condiţiile care 

trebuie îndeplinite, precum şi modalităţile de acces al elevilor performanti la studiile 

universitare. 

    ART. 8 

    Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga Ordonanta 

Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxa, în învăţământul superior de stat peste 

locurile finanţate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 308 din 18 august 1998. 

 

               PRIM-MINISTRU 

         MUGUR CONSTANTIN ISARESCU 



 

                      Contrasemnează: 

                      --------------- 

             p. Ministrul educaţiei naţionale, 

                      Adrian Miroiu, 

                     secretar de stat 

 

                   Ministrul muncii şi 

                   protecţiei sociale, 

                    Smaranda Dobrescu 

 

                  Ministrul finanţelor, 

                  Decebal Traian Remes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGE nr. 441 din 18 iulie 2001 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul 

universitar şi postuniversitar de stat cu taxa 

EMITENT:     PARLAMENTUL  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001  

Data intrarii in vigoare : 25 iulie 2001 

 

 

    Parlamentul României adopta prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind 

învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, cu următoarele modificări: 

    1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins: 

    "ORDONANTA DE URGENTA 

    privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile 

finanţate de la bugetul de stat" 

    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 1. - Instituţiile de învăţământ superior de stat sunt autorizate sa admită 

peste locurile finanţate de la bugetul de stat un număr de studenţi şi cursanţi care 

accepta sa achite cheltuielile de şcolarizare." 

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 2. - Numărul de locuri de studiu cu taxa în instituţiile de învăţământ superior 

de stat se propune anual de senatul universitar al fiecărei instituţii, în funcţie de 

capacitatea de şcolarizare stabilită conform standardelor naţionale pentru evaluare şi 

acreditare academica, şi se aproba de Ministerul Educaţiei şi Cercetării." 

    4. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 3. - Cuantumul taxei prevăzute la art. 2 se stabileşte de senatul fiecărei 

instituţii de învăţământ superior în funcţie de costurile specifice şcolarizării. 

Cuantumul taxei şi numărul de locuri se anunta candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte 

de începerea admiterii." 

    5. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 4. - Studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxa se stabilesc din 

rândul candidaţilor la admitere situati sub ultimul admis pe locurile finanţate de la 

bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificarii lor făcute pe baza criteriilor 

de admitere şi la solicitarea scrisă a candidaţilor, în termenul stabilit de senatul 

universitatii. Candidaţii admişi pe locurile cu taxa trebuie sa se situeze peste limita 

minima stabilită în criteriile de admitere." 

    6. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 5. - (1) Statutul de student cu taxa se păstrează, de regula, pe intreaga 

durata de şcolarizare. Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se anunta cu cel puţin 

15 zile înainte de începerea anului universitar. 

    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat vor face la începutul fiecărui an 

universitar evaluarea locurilor rămase disponibile, finanţate de la bugetul de stat, 

pentru a fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxa, în ordinea descrescătoare a 

clasificarii lor şi în limita numărului de locuri vacante. 

    (3) În organizarea formatiunilor de studiu nu se face distincţie între cele doua 

categorii de studenţi admişi." 

    7. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 6. - Învăţământul postuniversitar de stat se poate desfasura şi în regim de 

studii cu taxa, conform legii." 

    8. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 7. - (1) Pe intreaga durata de şcolarizare studenţii admişi cu taxa pot 

beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat. 

    (2) Senatele universitare pot acorda din venituri proprii, la cerere, pe baza unor 

criterii specifice de performanta sau sociale, burse studenţilor admişi cu taxa." 

 

    Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 2001, cu respectarea 

prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 

 

                                p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

                                   ALEXANDRU ATHANASIU 



 

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu 

respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 

 

                            PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                                      VALER DORNEANU 

                                     ----------------- 

 

 

 

 

 

 


