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Ordin pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului educatiei 

nationale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si 
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ORDIN Nr. 3.237 

pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din  
Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.714/2018 privind 

 aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si  
operationalizare a Registrului Matricol Unic al  

Universitatilor din Romania 
  
   
   Avand in vedere prevederile art. 201 alin. (12) din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii, 
  

  
   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 
  

 

   Art. I. - La articolul 2 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 

3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si 

operationalizare a Registrului Matricol Unic al Universitatilor din 

Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 

21 iunie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se 

modifica dupa cum urmeaza: 

   "Art. 2. - (1) Sistemul informatic RMUR este o baza de date electronica 

in care sunt inregistrati toti studentii la toate cele trei cicluri 

universitare (licenta, master, doctorat) din institutiile de invatamant 

superior din Romania, de stat si particulare, acreditate sau autorizate sa 

functioneze provizoriu, precum si Academia Romana. Baza de date electronica 

RMUR se completeaza si cu participantii la celelalte forme de studii 

furnizate de catre institutiile de invatamant superior de stat, particulare 

acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu. Exceptie de la 

obligativitatea inregistrarii in RMUR sunt: 

   a)studentii Academiei Nationale de Informatii «Mihai Viteazul» 

inmatriculati la programe de licenta, master si postuniversitare pentru 

nevoile Serviciului Roman de Informatii si pentru alte autoritati publice 

cu atributii in domeniul securitatii nationale; 

   b)cetatenii straini pregatiti in cadrul Academiei Nationale de 

Informatii «Mihai Viteazul» pe baza de protocoale incheiate in acest scop 

intre Serviciul Roman de Informatii si organe similare de informatii ale 

statelor de care apartin acestia, in conditiile legii." 

   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 
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Ministrul educatiei si cercetarii, 

Cristina Monica Anisie 

   

   Bucuresti, 12 februarie 2020. 

   Nr. 3.237. 

  
 


