ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea
cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de
master în vederea admiterii la studii în anul universitar 20112012
În baza Referatului de aprobare nr. 260/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea
prezentului ordin,
în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 414/2011
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi
superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012,
având în vedere Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare pentru ciclul
de studii universitare de master pentru anul universitar 2011-2012, conform anexei
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cifra de şcolarizare alocată conform art. 1 instituţiilor de învăţământ superior de
stat clasificate în categoriile prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. b) şi c) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 se repartizează de către senatul universitar pe
domenii şi programe de studii universitare de master care funcţionează legal în
condiţiile stabilite prin actul de autorizare de funcţionare provizorie, respectiv
acreditare, pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru
fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară.
(2)Cifra de şcolarizare alocată conform art. 1 instituţiilor de învăţământ superior de
stat clasificate în categoria prevăzută la art. 193 alin. (4) lit. a) din Legea nr.
1/2011 se repartizează de către senatul universitar programelor de studii
universitare de master care funcţionează legal în condiţiile stabilite prin actul de
autorizare de funcţionare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare formă de
învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se
desfăşoară, în cadrul domeniilor de ierarhizare pentru care aceste locuri au fost
alocate, conform anexei.
Art. 3
(1)Pentru ciclul de studii universitare de master cu taxă desfăşurat în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi particulare
autorizate să funcţioneze provizoriu, care au dreptul legal să organizeze studii
universitare de master, cifra de şcolarizare este aprobată de către senatul
universitar.
(2)Senatul universitar aprobă cifra de şcolarizare cu taxă pentru fiecare program
de studii universitare de master care funcţionează legal în condiţiile stabilite prin
actul de autorizare de funcţionare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare
formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în
care se desfăşoară, cu respectarea numărului maxim al studenţilor care pot fi
şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire, rezultat în urma

evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS.
Art. 4
Numărul de studenţi înmatriculaţi la fiecare program de studii universitare de
master, pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă, nu poate depăşi
numărul maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o
diplomă de absolvire, rezultat în urma evaluării externe realizate de către ARACIS.
Art. 5
În termen de 10 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al
României, Partea I, toate instituţiile de învăţământ superior comunică Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului oferta educaţională pentru ciclul de
studii universitare de master, pe programe de studii şi forme de finanţare.
Art. 6
Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi
diplomelor, prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, Direcţia generală
economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, precum şi instituţiile de învăţământ superior acreditate şi
autorizate să funcţioneze provizoriu care au dreptul legal să organizeze studii
universitare de master şi/sau de doctorat duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

ANEXĂ: ALOCAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE pentru ciclul de
studii universitare de master, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de
şcolarizare pentru învăŃământul preuniversitar şi superior de
stat în anul şcolar/universitar 2011-2012, instituŃiilor de
învăŃământ superior de stat pentru anul universitar 2011-2012
A.Alocarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master
organizate de instituţii de învăţământ superior clasificate ca universităţi de
cercetare avansată şi educaţie
Nr.
crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare alocată
pentru ciclul de studii
universitare de master
pentru anul universitar
2011-2012

1.

Universitatea Politehnica din Bucureşti

3.900

2.

Universitatea din Bucureşti

4.260

3.

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

4.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

1.900

5.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1.940

6.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

8.

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

9.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

10. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

70

450
4.000
120
1.920
2.600

11. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
12. Universitatea Politehnica din Timişoara
TOTAL:

140
1.550
22.850

B.Alocarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master
organizate de instituţii de învăţământ superior clasificate ca universităţi de educaţie
şi cercetare ştiinţifică, respectiv universităţi de educaţie şi creaţie artistică
Nr.
crt.

Universitatea

1.

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

2.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

3.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

4.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

5.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

6.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din
Bucureşti

7.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

8.

Universitatea "Transilvania" din Braşov

9.

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

Cifra de şcolarizare alocată
pentru ciclul de studii
universitare de master pentru
anul universitar 2011-2012
623
95
560
88
151
90
490
1.270
72

10. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

100

11. Universitatea "Ovidius" din Constanţa

600

12. Universitatea din Craiova

1.550

13. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

45

14. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

680

15. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"
din Iaşi

360

16. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

140

17. Universitatea din Oradea

700

18. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

750

19. Universitatea de Arte din Târgu Mureş
20. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara
21. Universitatea de Vest din Timişoara

40
320
1.040

22. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

20

23. Academia Tehnică Militară din Bucureşti

91

24. Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

98

25. Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti
26. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
27. Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa
TOTAL:

95
282
20
10.370

C.Alocarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master
organizate de instituţii de învăţământ superior clasificate ca universităţi centrate pe
educaţie

Nr.
crt.

Universitatea

0
1.

Domeniul

1
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

2
Informatică

Cifra de
şcolarizare
alocată pentru
ciclul de studii
universitare de
master pentru
anul universitar
2011-2012
3
90

Administrarea afacerilor
Contabilitate
Finanţe
Istorie
Teologie
Filologie
2.

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Informatică

190

Geografie
Ingineria produselor alimentare
Ingineria mediului
Filologie
3.

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Ingineria produselor alimentare

110

Inginerie mecanică
Ingineria mediului
4.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Filosofie

110

Filologie
Matematică
5.

Universitatea din Petroşani

Inginerie civilă şi instalaţii

100

Mine, petrol şi gaze
Ingineria mediului
6.

Universitatea din Piteşti

Matematică

250

Informatică
Ştiinţe ale mediului
Inginerie aerospaţială, autovehicule
şi transporturi
Asistenţă socială
Educaţie fizică şi sport
Inginerie mecanică
7.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Inginerie chimică

280

Mine, petrol şi gaze
Ingineria mediului
Informatică
Ştiinţe ale educaţiei
Cibernetică, statistică şi informatică
economică
8.

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Inginerie industrială
Ingineria materialelor
Asistenţă socială
Administrarea afacerilor

150

Marketing
9.

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Geografie

340

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie electrică şi energetică
Filologie
10. Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Contabilitate

350

Ingineria produselor alimentare
Chimie
Ingineria materialelor
Finanţe
Management
Marketing
Istorie
Ingineria mediului
Teologie
Matematică
11. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Contabilitate

50

12. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Management

150

Administrarea afacerilor
Informatică
Drept
Istorie
13. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
14. Universitatea Maritimă din Constanţa

110
100

TOTAL:
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2.380

