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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

  

  

  
ORDIN Nr. 4.736 

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare,  
functionare si operationalizare a Registrului Matricol Unic al 
 Universitatilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului 

 educatiei nationale nr. 3.714/2018 

   

  
   În conformitate cu prevederile art. 201 alin. (1) si (2), art. 158 alin. 

(3), art. 216 alin. (2) lit. e) si h) din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   având în vedere Hotarârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea 

înfiintarii pe lânga Ministerul Educatiei si Cercetarii si unitatile din 

subordinea sa a unor activitati finantate integral din venituri proprii, cu 

modificarile ulterioare, 

   având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 26/2017 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

  

  

   ministrul educatiei nationale, interimar, emite prezentul ordin. 

  

 

   Art. I. - Regulamentul de organizare, functionare si operationalizare a 

Registrului Matricol Unic al Universitatilor din România, aprobat prin 

Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.714/2018, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 21 iunie 2018, se 

modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 2, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   "1. vizualizarea de catre MEN a traseului educational al studentilor si 

cursantilor din institutiile de învatamânt superior din România si Academia 

Româna în vederea fundamentarii, formularii si implementarii politicilor 

publice în domeniu si, implicit, corelarii ofertei educationale cu 

cerintele pietei muncii, si pentru verificarea autenticitatii actelor de 

studii, a documentelor scolare si a parcursului scolar în vederea aplicarii 

vizei Ministerului Educatiei Nationale prin Centrul National de 

Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED);". 

   2. La capitolul V - Categoriile de date înregistrate în sistemul RMUR, 

punctul 3 al sectiunii 1.5 - Date privind absolventul se modifica si va 

avea urmatorul cuprins: 

http://www.program-legislativ.ro/fisiere_lex/index.php?file=M.Of.Nr.710.pdf&p=lex
http://www.program-legislativ.ro/fisiere_lex/index.php?file=M.Of.Nr.710.pdf&p=lex
doc:1110000102/1
doc:1110000102/1
doc:1020158903/2
doc:1170002603/2
doc:1180371475/5


 

 

„3 Alte date 

suplimentare 

Media finalizarii ciclului de studiu 
Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de 

absolvire) 
Numarul si data adeverintei/atestatului de recunoastere 

eliberate/eliberat de Centrul National de Recunoastere si 

Echivalare a Diplomelor, numarul si data scrisorii de 

acceptare/aprobarii de scolarizare eliberate de Directia generala 

relatii internationale si afaceri europene, numarul si data 

ordinului ministrului educatiei nationale18“ 

  
   3. La capitolul V - Categoriile de date înregistrate în sistemul RMUR, 

dupa tabel se introduce o nota cu urmatorul cuprins: 

   NOTA: Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal 

este nelimitata. 

   Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 
  
  

p. Ministrul educatiei nationale,  

interimar, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 
 

   Bucuresti, 9 august 2019. 

   Nr. 4.736. 

  
 


