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CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1.
Suportul legal pentru organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar în cadrul
Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița îl constituie următoarele acte normative,
cu completările și modificările ulterioare:
• Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
• Ordinul nr. 4342/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și
funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul
instituțiilor de învățământ superior acreditate;
• Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind
aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările
ulterioare;
• Ordinul MECT nr. 1847/2007 referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională, a
planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate aferentă ariei
curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea
prin învățământul preuniversitar;
• H.G. nr 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor, cu modificările și
completările ulterioare;
• Ordinul MEN nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin
Sistemul național de învățământ si formarea profesională a adulților;
• OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
• Ordinul MEN nr. 3027/2018 care modifică și completează Anexa-Regulament-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului
Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP);
• Ordinului MEN 5172/29.08.2008, privind aprobarea Metodologiei de organizare și
desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților în
învățământul postliceal;
• OUG nr. 49/2014, privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice
și pentru modificarea unor acte normative;
• H.G. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a
unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare
periodică a unităților de învățământ preuniversitar;
• Ordinul MEC nr. 5346/2011 privind aprobarea criteriilor generale de admitere în
învățământul postliceal;
• Carta Universității “Eftimie Murgu” din Reșița.
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Art. 2.
Prezenta metodologie reglementează organizarea și funcționarea nivelului de învățământ terțiar
nonuniversitar în cadrul Universității “Eftimie Murgu” din Reșița, în conformitate cu prevederile
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului
ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.342/2015, pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul
colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.
Art. 3.
(1) Învățământul terțiar nonuniversitar se va desfășura în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar
„Eftimie Murgu” Reșița, structură fără personalitate juridică organizată în cadrul Universității
„Eftimie Murgu” din Reșița, în conformitate cu prevederile Art. 44, alin.(3^1) din Legea
Educației Naționale nr.1/2011 actualizată. Colegiul Terțiar Nonuniversitar “Eftimie Murgu”
Reșița a fost înființat prin hotărârea Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, la
propunerea Consiliul de administrație.
(2) Colegiul Terțiar Nonuniversitar “Eftimie Murgu” Reșița are sediul în Reșița, Piața Traian Vuia,
nr. 1-4.
(3) Resursa umană pentru programele de studiu terțiar nonuniversitar este constituită prioritar din
cadrele didactice titulare în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.
(4) Baza materială necesară desfășurării activităților didactice și de practică la programele de
învățământ terțiar nonuniversitar este asigurată de Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.
(5) Activitățile suport (bibliotecă, financiar-contabil, administrativ, tipografie, etc.) sunt asigurate de
compartimentele specifice ale Universității „Eftimie Murgu” în aceleași intervalele orare folosite
pentru studenții de la ciclurile de licență și master.
CAPITOLUL II: Organizarea activității școlare
Art. 4.
(1) Programele de studiu la forma de învățământ terțiar nonuniversitar se desfășoară în conformitate
cu legislația în vigoare și cu prezenta metodologie, în domeniile și calificările pentru care
Universitatea Eftimie Murgu din Reșița are programe de studii universitare de licență
acreditate/autorizate.
(2) Programele de studii de nivel terțiar nonuniversitar (școală postliceală) sunt supuse autorizării de
funcționare provizorie, acreditării și evaluării periodice conform legislației în vigoare.
Art. 5.
Conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, nivelul de învățământ terțiar nonuniversitar se organizează pentru absolvenții de liceu cu
sau fără diplomă de bacalaureat.
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Art. 6.
(1) Învățământul terțiar nonuniversitar organizat în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar
„Eftimie Murgu” Reșița are o durată de la 1 la 3 ani, în funcție de complexitatea calificării și de
numărul de credite dobândite, și se derulează pe baza planurilor-cadru, programelor și
Standardelor de pregătire profesională (SPP), aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării
Științifice pentru calificările respective.
(2) Învățământul terțiar nonuniversitar se organizează la forma cu frecvență pentru calificările
profesionale corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului național al calificărilor
(CNC) și în baza Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru
învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.973/2014 privind
echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea
profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al
calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor.
(3) Calificările profesionale corespunzătoare nivelului de calificare sunt conforme celor menționate
în Registrul național al calificărilor - RNC, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Până la
aprobarea RNC se utilizează nomenclatoarele calificărilor profesionale în vigoare pentru care se
asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, corespunzătoare învățământului postliceal.
Art. 7.
Învățământul terțiar nonuniversitar se caracterizează prin activități de predare/învățare/evaluare,
dedicate pregătirii aplicative în domeniul de studii, care presupune întâlnirea nemijlocită a
cursanților cu cadrele didactice.
Art. 8.
(1) Cifra de școlarizare și mecanismul de finanțare pentru învățământul postliceal organizat la
nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat se aprobă prin hotărâre a
Guvernului. Finanțarea de bază pentru colegiile din cadrul instituțiilor de învățământ superior de
stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru învățământul preuniversitar.
(2) Taxele de admitere la colegiu se stabilesc la propunerea consiliului de administrație din instituția
de învățământ superior acreditată și se aprobă prin hotărâre a senatului.
(3) Candidații admiși încheie un contract de școlarizare cu Universitatea „Eftimie Murgu” din
Reșița.
(4) Taxa corespunzătoare școlarizării se aprobă de către senatul universității, la propunerea
consiliului de administrație și se afișează odată cu planul de școlarizare.
(5) Rectorul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița înaintează, în condițiile legii, Ministerului
Educației și Cercetării lista calificărilor ce se propun a fi școlarizate în cadrul Colegiului Terțiar
Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița, însoțită de planul de școlarizare, cuprinzând calificările
profesionale și numărul de locuri pentru fiecare domeniu, în vederea aprobării prin ordin al
ministrului.
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Art. 9.
Admiterea la studiile organizate în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița
se realizează pe baza unei metodologii proprii de admitere, elaborate conform prevederilor
Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal și ale prezentei metodologii-cadru.
Metodologia proprie de admitere este avizată de consiliul de administrație și este aprobată prin
hotărârea senatului universității.
Art. 10.
Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea și certificarea rezultatelor învățării se realizează în
conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației naționale privind aprobarea
metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a
absolvenților învățământului postliceal.
Art. 11.
(1) Activitatea școlară se poate desfășura zilnic, în intervalul orar 8:00-20:00.
(2) Durata orei este de 50 de minute, iar pauza este de 10 minute. În cazuri speciale, pe o perioadă
de timp determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată cu aprobarea
Consiliului de administrație al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, la propunerea
directorului colegiului.
(3) În situații obiective, ca de exemplu: epidemii, calamități naturale etc., cursurile școlare pot fi
suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor școlare se poate face la nivelul
unității de învățământ, la cererea directorului Colegiului și cu aprobarea Consiliului de
administrație al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.
Art. 12.
(1) Activitatea didactică în cadrul Colegiului se desfășoară pe calificări profesionale, pe ani de
studiu și grupe.
(2) Colegiul poate înființa, la propunerea directorului, cu avizul Consiliului de administrație al
universității și cu aprobarea Senatului universitar, noi programe de studii, care vor fi supuse
autorizării conform normelor în vigoare.
Art. 13.
Activitatea de predare, învățare, evaluare, se realizează prin formele: instruire teoretică (curs),
laborator tehnologic și instruire practică.
Art. 14.
(1) Evaluarea are ca scop orientarea și optimizarea învățării.
(2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare
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disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire.
(3) În cadrul programelor gestionate de Colegiului Terțiar Nonuniversitar, rezultatele evaluării se
exprimă, prin note de la 10 la 1. Corelarea scalei de notare de la 10 la 1 cu scala de notare ECTS
(European Credit Transfer System) se stabilește pe baza următoarelor corespondențe:
Note
ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Note în sistemul
românesc
Excelent – rezultate remarcabile, cu câteva insuficiențe minore
10
Foarte bine – rezultate superioare mediei, dar cu insuficiențe
9
Bine – rezultate în general bune, chiar dacă există unele
8 -7
insuficiențe notabile
Satisfăcător – rezultate modeste, dar care comportă lacune
6
importante
Promovabil – rezultate satisfăcătoare la nivelul minim al
5
criteriilor de promovare
Insuficient – este necesar un efort suplimentar pentru obţinerea
4-3
creditelor
Insuficient – este necesar un efort suplimentar considerabil
2-1
pentru obținerea creditelor
Definiții și descriptori de performanță

Art. 15.
(1) Materialele de studiu corespunzătoare programelor de studii de nivel 5, sunt elaborate ținând
cont de specificul învățării în acest tip de program. Rolul acestor materiale este acela de a
explica, de a putea anticipa potențiale întrebări puse de cursant și de a oferi informații și
răspunsuri acestora.
(2) Materialele didactice se prezintă sub formă de: cărți, suporturi de curs, ghiduri de studiu,
îndrumare de laborator, culegeri de probleme în format tipărit sau electronic etc.
(3) Materialele didactice pentru nivelul terțiar nonuniversitar sunt proiectate astfel încât să respecte
următoarele cerințe:
- să ducă la îndeplinirea obiectivelor declarate în planificarea anuală pe unități de învățare;
- conținutul să fie subdivizat în module, lecții și unități de studiu care facilitează învățarea
graduală și structurală;
- să conțină o prezentare preliminară a rezultatelor așteptate și competențelor dobândite prin
însușirea conținutului;
- să conțină indicarea timpului mediu necesar pentru asimilarea fiecărui modul, cu precizarea
ritmului recomandat de studiu;
- subiectele tratate să fie prezentate secvențial, fiecare modul fiind constituit pe baza celor
prezentate anterior și cu referire la acestea;
- să utilizeze o gamă largă de procedee care facilitează reținerea faptelor esențiale: rezumate,
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-

concluzii, exemple ilustrative etc.;
să includă cu regularitate teste de verificare;
să fie prezentate atractiv;
sa asigure învățarea graduală prin modul în care este structurat.
CAPITOLUL III: Organizarea unității de învățământ

Art. 16.
Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița funcționează pe baza LEN 1/2011
actualizată și a Ordinului nr. 4342/2015, fiind structură fără personalitate juridică care elaborează și
gestionează programele de studii postliceale de nivel 5 (nivel 3 avansat).
Art. 17.
Misiunea Colegiului Terțiar Nonuniversitar este de educație și transfer de cunoaștere, prin:
- formare profesională la nivel terțiar nonuniversitar (studii postliceale);
- generare și transfer de cunoaștere;
- promovare și dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional și național în scopul implicării
în rezolvarea problemelor comunității.
Art. 18.
(1) Colegiul se particularizează prin:
a. domenii și calificări profesionale;
b. condiții de admitere, absolvire și cursanți proprii;
a. conducere proprie;
b. personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal nedidactic.
(2) Personalul de conducere, personalul didactic și nedidactic care desfășoară activități în cadrul
colegiului poate avea funcția de bază în cadrul altor facultăți/departamente ale Universității
“Eftimie Murgu” din Reșița. În acest caz activitatea desfășurată în cadrul Colegiului Terțiar
Nonuniversitar “Eftimie Murgu” Reșița va fi remunerată conform legislației în vigoare.
Art. 19.
Pentru organizarea formei de învățământ terțiar nonuniversitar, Colegiul Nonuniversitar „Eftimie
Murgu” Reșița colaborează cu structurile de conducere din cadrul facultăților ce au programe de
licență în același domeniu de studiu.
Art. 20.
Colegiul este condus de un director, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de
administrație. Directorul prezintă anual consiliului de administrație un raport asupra calității
educației din cadrul colegiului pe care îl conduce. Raportul va fi publicat pe site-ul instituției de
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învățământ superior.
Art. 21.
(1) Directorul reprezintă colegiul în relația cu Rectorul, Consiliul de Administrație și Senatul
universitar.
(2) Directorul realizează conducerea executivă a unității de învățământ.
(3) Directorul poate fi revocat din funcția de conducere de către Consiliul de Administrație, la
propunerea rectorului sau la inițiativa a două treimi din membrii consiliului.
(4) Directorul trebuie să manifeste loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și
responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, să încurajeze și să susțină
colegii în vederea motivării pentru formarea continuă și pentru crearea în unitate a unui climat
optim desfășurării procesului de învățământ, să respecte hotărârile Consiliului de administrație și
ale Senatului și să le pună în aplicare.
Art. 22.
Directorul are următoarele atribuții:
a. organizează activitate educațională, conform legislației în vigoare;
b. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și
evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară la nivelul colegiului și le supune spre
aprobare Consiliului de administrație și Senatului universitar;
c. propune spre aprobare Consiliului de Administrație și Senatului universitar proiectul planului
de școlarizare;
d. prezintă anual Consiliului de Administrație un raport asupra calității educației din cadrul
colegiului pe care îl conduce;
e. întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate;
f. transmiterea informațiilor la nivelul colegiului;
g. îndeplinește alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație, conform legii.
Art. 23.
În structura Colegiului funcționează un Secretariat, cu următoarele atribuții:
a. înscrierea cursanților pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea
permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea cursanților, în
baza hotărârilor Consiliului de Administrație al universității;
b. completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor
referitoare la situația școlară a cursanților și a statelor de funcții;
c. procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în
conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al
documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al
Ministrului Educației;
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d. întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit
legislației în vigoare sau fișei postului;
e. alte atribuții specifice compartimentului.
CAPITOLUL IV: Cursanții
Art. 24.
(1) Orice persoană, indiferent de gen, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă, care
este înscrisă la programele de studii terțiar non-universitar gestionate de Colegiul Terțiar
Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița și participă la activitățile organizate de aceasta, are
calitatea de cursant.
(2) Statutul de cursant în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița este
echivalent statutului de elev în cadrul programelor postliceale organizate de unitățile de
învățământ preuniversitar.
(3) Cursanții care ocupă la concursul de admitere locurile fără taxă au dreptul la școlarizare gratuită.
Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot
percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.
(4) Cursanții se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile
conferite de calitatea de beneficiar al educației.
(5) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea
cursanților.
(6) Încetarea calității de cursant al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița se
poate realiza în următoarele situații:
a. la absolvirea programului de studii;
b. în cazul exmatriculării;
c. la cererea scrisă a cursantului.
Art. 25
(1) Cursanții din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița au următoarele
drepturi:
a. să participe la activitățile specifice programului de studii;
b. să beneficieze de un climat de educație bazat pe respect reciproc (profesor-cursant);
c. să participe la activitățile extracurriculare ale programului de studii;
d. să participe la concursuri, sesiuni de comunicări științifice sau alte competiții care
promovează imaginea universității;
e. să înainteze sugestii privind îmbunătățirea activității în universitate;
f. să aibă inițiative care să stimuleze competiția, atitudinea civică exemplară, spiritul de
echipă;
(2) Cursanții Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița au aceleași drepturi în
Cod: RC01

Universitatea ,,Eftimie Murgu”din Reşiţa
9

Ediţia 1 / Revizia 0

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative –
POCU/320/6/21/121030
spațiul universitar ca și studenții înmatriculați în Universitate pentru utilizarea facilităților
universității: cazare, bibliotecă, spații de recreere, consiliere, participarea la evenimente;
Art. 26
Cursanții din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița au următoarele
obligații:
a. să participe la activitățile didactice (curs, laborator, practică);
b. să respecte cadrele de conducere, cadrele didactice, personalul auxiliar și cel nedidactic;
c. să-și respecte colegii;
d. să cunoască și să respecte Regulamentul intern al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie
Murgu” Reșița;
e. să cunoască și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă;
f. să cunoască și să respecte normele de stingere a incendiilor și cele de protecție civilă;
g. să cunoască și să respecte normele de protecție a mediului;
h. să frecventeze activitățile didactice cu regularitate, respectând orarul programului de studii;
i. să fie punctuali la orele de activitate didactică și să se pregătească la fiecare disciplină de
studiu;
j. să respecte proprietatea universității ca și pe cea personală, orice stricăciune sau distrugere a
acestora va fi sancționată prin răspundere materială individuală sau colectivă.
Art. 27
Cursanților Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița le este interzis:
a. să distrugă documentele de școlarizare, precum cataloage, carnete, foi matricole, documente
din portofoliul educațional, etc.;
b. să deterioreze bunurile din patrimoniul universității (materiale didactice și mijloace de
învățământ, cărți de la bibliotecă, mobilier, spații de învățământ etc.);
c. să aducă și să difuzeze în universitate materiale care, prin conținutul lor, atentează la
independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și
intoleranța;
d. să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
e. să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul universității și în afara acestuia,
droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;
f. să introducă și/sau să facă uz în perimetrul universității de orice tipuri de arme sau de alte
produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea
fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului universității;
g. să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
h. să utilizeze telefoanele mobile în timpul activităților didactice; prin excepție de la această
prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul activităților didactice, doar
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cu acordul cadrului didactic, dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului
instructiv-educativ sau în situații de urgență;
i. să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și
provocatoare;
j. să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și
față de personalul universității sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
k. să provoace, să instige și să participe la acte de violență în universitate și în afara ei;
l. să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți cursanți și/sau a
personalului universității.
Art. 28.
(1) Cursanții din sistemul de învățământ de stat care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile
legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora,
conform directivelor prevăzute în Art. 147-163 din Ordinul nr. 5115/2015 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a. observația;
b. avertismentul;
c. mustrarea scrisă;
d. retragerea temporară sau definitivă a burselor sau a stimulentelor financiare;
e. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile;
f. mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă
unitate de învățământ;
g. preavizul de exmatriculare;
h. exmatricularea.
CAPITOLUL V: Dispoziții finale
Art. 29.
Prezenta Metodologie poate fi adnotată și completată ori de câte ori este nevoie.
Art. 30.
Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița în data de
23.01.2020 şi intră în vigoare începând cu data aprobării de către Senatul universitar.
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