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Ordinul	 nr.	 3853/2010	 privind	 repartizarea	 cifrelor	 de	 școlarizare	 pe

instituții	 de	 ın̂vățământ	 superior,	 ın̂	 vederea	 admiterii	 la	 studii	 ın̂	 anul

universitar	2010-2011
În vigoare de la 01 iulie 2010

Consolidarea din data de 23 septembrie 2019  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 445
din 01 iulie 2010
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 5573/2010. 

Ultimul amendament în 16 decembrie 2010.

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului
României de îmbunătățire a situației romilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul
preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2010-2011 și al Hotărârii Guvernului nr. 689/1994
privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine
etnică română sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate,
având în vedere:
- numărul estimat al absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoția 2010 și din promoțiile
anterioare;
- cifrele de școlarizare finanțate de la bugetul de stat din ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de
conducerile instituțiilor de învățământ superior de stat pe baza capacității lor de școlarizare;
- crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licență, studiile
universitare de masterat și studiile universitare de doctorat,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

(1) Se aprobă repartizarea cifrelor de școlarizare aferente studiilor finanțate de la bugetul de stat, pe
instituții de învățământ superior de stat, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011, potrivit
anexei nr. 1.
(2) Se aprobă repartizarea cifrei de școlarizare cu finanțare totală din bugetul Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii
liceale în România, pe instituții de învățământ superior de stat, în vederea admiterii la studii universitare de
licență în anul universitar 2010-2011, conform anexei nr. 1.
(3) Cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, masterat și doctorat alocate instituțiilor de
învățământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011 sunt centralizate în
anexa nr. 2.
(4) Cifra de școlarizare cu finanțare totală din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
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pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România, pe
instituții de învățământ superior de stat, în vederea admiterii la studii universitare de licență în anul universitar
2010-2011, este centralizată în anexa nr. 3.

Cifrele de școlarizare aferente studiilor finanțate de la bugetul de stat se alocă pentru:
1. ciclul de studii universitare de licență, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările și completările ulterioare;
2. ciclul de studii universitare de masterat, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare,
și masterat, conform Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. ciclul de studii universitare de doctorat, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Din totalul locurilor repartizate pentru ciclul de studii universitare de licență, 555 de locuri sunt
destinate admiterii unor tineri de etnie romă.

(1) Cifrele de școlarizare pentru masterat se repartizează pe instituții de învățământ superior de stat,
urmând ca senatul fiecărei instituții să decidă repartizarea acestora pe programele de masterat.
(2) În cadrul cifrelor aprobate se pot organiza programe flexibile de masterat, în condițiile legii, pentru a permite
în același timp accesul absolvenților de studii universitare de licență organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu
modificările și completările ulterioare, și al absolvenților de studii universitare de lungă durată, organizate în
baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(1) Pentru studenții înmatriculați la doctorat pe locuri finanțate de la bugetul de stat fără bursă,
instituțiile de învățământ superior pot solicita finanțare pentru burse, în cadrul Programului operațional sectorial
pentru dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) 2007-2013 - Ref. (CCI): 2007RO051PO001, pentru domeniile
eligibile și în condițiile specifice programului.
(2) Pentru domeniile neeligibile în POSDRU (Studii culturale, Teologie, Teatru, Coregrafie, Cinematografie și
media, Muzică, Arte plastice și decorative, Educație fizică și sport), Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului alocă fiecărei universități un număr de burse cel mult egal cu cel din anul precedent.

În cadrul fiecărei instituții de învățământ superior de stat, în baza autonomiei universitare, senatul
universitar decide repartizarea cifrelor de școlarizare alocate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului prin prezentul ordin, pe facultăți, domenii de licență, specializări/programe de studii, respectiv domenii
de doctorat, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă și cu planul strategic și operațional de dezvoltare
instituțională.

Senatele instituțiilor de învățământ superior stabilesc cifrele de școlarizare cu taxă pe facultăți, domenii
de licență, de masterat și de doctorat, numai pentru specializările/programe de studii acreditate sau autorizate
să funcționeze provizoriu, în condițiile legii, în concordanță cu capacitatea de școlarizare a facultăților, cu
cerințele pieței forței de muncă, cu planul strategic și operațional de dezvoltare instituțională, avându-se în
vedere și îndeplinirea criteriilor și standardelor privind asigurarea calității procesului de învățământ, prevăzute
de legislația în vigoare.

În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I,
fiecare instituție de învățământ superior va transmite Direcției generale învățământ superior din cadrul
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului decizia senatului universitar cu privire la repartizarea
cifrelor de școlarizare finanțate de la bugetul de stat și cu taxă, pe facultăți, domenii de licență,
specializări/programe de studii, respectiv domenii de doctorat.

(1) În cadrul cifrei totale aprobate se poate face transferarea de locuri între cicluri de studii universitare,
prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, cu respectarea coeficienților de finanțare.
(2) După finalizarea admiterii, instituțiile de învățământ superior de stat comunică Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului situația locurilor rămase neocupate în vederea gestionării acestora la nivel
național.
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Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 bis.

Direcția generală învățământ superior, prin Direcția strategii de finanțare instituțională, Direcția
generală economic, finanțe și Direcția generală relații internaționale și europene din cadrul Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, precum și instituțiile de învățământ superior acreditate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și

sportului,

Daniel Petru Funeriu

București, 17 mai 2010.
Nr. 3.853.
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