
 

 

 

Amendamentele ANOSR referitoare la proiectul de ordin privind modificarea și completarea 
anexei la ordinul nr. 6.102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior 
 

 

Nr. crt. 

 

 

art. 

alin. 

lit. 
 

Forma inițială Forma propusă Justificare 

1. art. 20,  

alin. 1^1) 

- 

 

La Capitolul IV, secțiunea 1, art. 20, după alin. 

1), se propune introducerea un alineat nou, 

alin. 1^1), cu următorul cuprins: 

 

Senatele universitare vor prevede, în anexă la 

metodologiile proprii, fundamentarea taxelor 

percepute pentru înscrierea și organizarea 

concursurilor de admitere din care să reiasă 

modul în care s-a obținut cuantumul aprobat. 

Valoarea taxelor nu va depăși costurile asociate 

derulării și organizării concursurilor de 

admitere per candidat. 

 

Taxele de admitere practicate de universități 

ar trebui să fie cel mult egale cu diferența 

dintre costurile ocazionate de organizarea și 

desfășurarea concursurilor de admitere, 

incluzând remunerațiile personalului implicat, 

cheltuielile cu logistica, cu utilitățile, cu 

materiale consumabile utilizate în procesul de 

admitere și efortul depus. Totodată, pentru 

respectarea principiului transparenței, 

concretizat în asigurarea vizibilității totale a 

deciziei și a rezultatelor, afișarea publică a 

fundamentării cuantumului taxelor percepute 

ar trebui să fie accesibilă oricărui potențial 

candidat, pentru a cunoaște modul în care s-a 

obținut valoarea taxei pe care va trebui să o 

achite, funcție de specificul fiecărei instituții 

de învățământ superior. 



 

 

Nr. crt. 

 

 

art. 

alin. 

lit. 
 

Forma inițială Forma propusă Justificare 

2. art. 29,  

alin. 2^1) 

- La Capitolul IV, secțiunea a 4-a,  art. 29, după 

alin. 2), se propune introducerea unui alineat 

nou, alin. 2^1), cu următorul cuprins: 

 

Senatele universitare vor prevede, în anexă la 

metodologiile proprii, fundamentarea 

eventualelor taxe de înmatriculare percepute 

candidaților declarați admiși, din care să reiasă 

modul în care s-a obținut cuantumul aprobat. 

Valoarea taxelor nu va depăși costurile asociate 

desfășurării procedurii de înmatriculare per 

candidat. 

Eventualele taxe de înmatriculare practicate 

de universități ar trebui să fie cel mult egale cu 

diferența dintre costurile ocazionate de 

organizarea și desfășurarea procedurilor de 

înmatriculare, incluzând remunerațiile 

personalului implicat, cheltuielile cu logistica, 

cu utilitățile, cu materiale consumabile 

utilizate și efortul depus. Totodată, pentru 

respectarea principiului transparenței, 

concretizat în asigurarea vizibilității totale a 

deciziei și a rezultatelor, afișarea publică a 

fundamentării cuantumului taxelor percepute 

ar trebui să fie accesibilă oricărui potențial 

candidat, pentru a cunoaște modul în care s-a 

obținut valoarea taxei pe care va trebui să o 

achite, funcție de specificul fiecărei instituții 

de învățământ superior. 

 

 

 

3. 

 

art. 36,  

alin. 1^1) 

 

- 

 

La Capitolul V, secțiunea 1, art. 36, după alin. 

1), se propune introducerea unui alineat nou, 

alin. 1^1), cu următorul cuprins: 

 

 

Idem justificarea propunerii de la nr. crt. 1. 



 

 

Nr. crt. 

 

 

art. 

alin. 

lit. 
 

Forma inițială Forma propusă Justificare 

Senatele universitare vor prevede, în anexă la 

metodologiile proprii, fundamentarea taxelor 

percepute pentru înscrierea și organizarea 

concursurilor de admitere din care să reiasă 

modul în care s-a obținut cuantumul aprobat. 

Valoarea taxelor nu va depăși costurile asociate 

derulării și organizării concursurilor de 

admitere per candidat. 

 

 

 

4. 

 

Art. 45,  

alin. 2^1) 

 

- 

 

La Capitolul V, secțiunea a 4-a,  art. 45, după 

alin. 2), se propune introducerea unui alineat 

nou, alin. 2^1), cu următorul cuprins: 
 

Senatele universitare vor prevede, în anexă la 

metodologiile proprii, fundamentarea 

eventualelor taxe de înmatriculare percepute 

candidaților declarați admiși, din care să reiasă 

modul în care s-a obținut cuantumul aprobat. 

Valoarea taxelor nu va depăși costurile asociate 

desfășurării procedurii de înmatriculare per 

candidat. 

 

 

 

Idem justificarea propunerii de la nr. crt. 2. 



 

 

Nr. crt. 

 

 

art. 

alin. 

lit. 
 

Forma inițială Forma propusă Justificare 

 

5. 

 

art. 57,  

alin. 1^1) 

 

- 

 

La Capitolul VI, secțiunea a 2-a, art. 57, după 

alin. 1), se propune introducerea unui alineat 

nou, alin. 1^1), cu următorul cuprins: 
 

Senatele universitare vor prevede, în anexă la 

metodologiile proprii, fundamentarea taxelor 

percepute pentru înscrierea și organizarea 

concursurilor de admitere din care să reiasă 

modul în care s-a obținut cuantumul aprobat. 

Valoarea taxelor nu va depăși costurile asociate 

derulării și organizării concursurilor de 

admitere per candidat. 
 

 

Idem justificarea propunerii de la nr. crt. 1. 

 

6. 

 

art. 65,  

alin. 2^1) 

 

- 

 

 

La Capitolul VI, secțiunea a 5-a, art. 65, după 

alin. 2), se propune introducerea unui alineat 

nou, alin. 2^1), cu următorul cuprins: 
 

Senatele universitare vor prevede, în anexă la 

metodologiile proprii, fundamentarea 

eventualelor taxe de înmatriculare percepute 

candidaților declarați admiși, din care să reiasă 

modul în care s-a obținut cuantumul aprobat. 

Valoarea taxelor nu va depăși costurile asociate 

desfășurării procedurii de înmatriculare per 

candidat. 

 

Idem justificarea propunerii de la nr. crt. 2. 

 


