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Guvernul României

 Ordonanţă de urgenţă nr. 133/2000

din 14/09/2000
Versiune actualizata la data de 01/10/2005

privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste
locurile finanţate de la bugetul de stat@

 

    ___________
    @Text actualizat la data de 01.10.2005 avându-se în vedere următoarele acte:
   - Legea nr. 441/2001
   - Legea nr. 224/2005.

   - Titlul actului a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 441/2001.

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

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 1. - Instituţiile de învăţământ superior de stat sunt autorizate să admită peste locurile finanţate de la bugetul de stat un număr de studenţi şi
cursanţi care acceptă să achite cheltuielile de şcolarizare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 441/2001.

   Art. 2. - Numărul de locuri de studiu cu taxă 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 academică, şi se aprobă de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 441/2001.

   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 anunţă candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea admiterii.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 441/2001.
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   Art. 4. - Studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile
finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor făcute pe baza criteriilor de admitere şi la solicitarea scrisă a
candidaţilor, în termenul stabilit de senatul universităţii. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să se situeze peste limita minimă stabilită în
criteriile de admitere.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 441/2001.

   Art. 5. - (1) Statutul de student cu taxă se păstrează în condiţiile stabilite de senatul universitar. Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se
anunţă cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar.
   (2) Instituţiile de învăţământ superior evaluează la începutul fiecărui an universitar locurile finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile,
pentru a fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (3) Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile în măsura în care studenţii care le ocupă, cu excepţia cazurilor sociale, nu
îndeplinesc criteriile şi standardele de performanţă stabilite de senatul universitar, prevăzute într-un contract individual de finanţare a studiilor
universitare, încheiat, respectiv prelungit, anual, între instituţia de învăţământ superior şi student.
   (4) Criteriile şi standardele de performanţă au în vedere numărul de credite, media generală sau ponderată la finele anului anterior, precum şi
alte criterii stabilite de senatul universitar. Fac excepţie studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru a primi burse sociale.
   (5) Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat pot continua studiile cu taxă.
   (6) Ocuparea locurilor rămase disponibile se face în baza clasificării studenţilor cu taxă, în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor şi
standardelor de performanţă, stipulate în contractul individual de finanţare a studiilor universitare.
   (7) În cazul transferului unui student care ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat, acesta va deţine acelaşi statut dacă îndeplineşte criteriile şi
standardele de performanţă specifice universităţii la care se transferă. Ambele instituţii vor comunica ministerului de profil schimbarea intervenită,
pentru a se opera transferul resurselor financiare corespunzătoare.
   (8) În organizarea formaţiunilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 224/2005.

   Art. 6. - Învăţământul postuniversitar de stat se poate desfăşura şi în regim de studii cu taxă, conform legii.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 441/2001.

   Art. 7. - (1) Pe întreaga durată de şcolarizare studenţii admişi cu taxă 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 performanţă sau sociale, burse studenţilor
admişi cu taxă.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 441/2001.

   Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, 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.
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    PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

   
                                                    Contrasemnează:
                                                    ───────────────
                                           p. Ministrul educaţiei naţionale,
                                                     Adrian Miroiu,
                                                    secretar de stat
                                        Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                                                   Smaranda Dobrescu
                                                 Ministrul finanţelor,
                                                  Decebal Traian Remeş
 

    Bucureşti, 14 septembrie 2000.
    Nr. 133.
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