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      SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din ziua de 31 martie 1999 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de31 martie 1999, între orele 9,00 – 16,00, având următoarea ordine de zi: 

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor (nr.329/17 noiembrie 1997 şi nr.168/22 iunie1998). 

Comisia a luat în dezbatere şi a adoptat articolele 12 – 24. În esenţă acestea 

vizează modalităţile de acreditare a institutelor de învăţământ superior, procedurile 

de evaluare academică periodică, precum şi taxele percepute pentru diferite faze 

ale acreditării. Astfel, examenul de licenţă sau de diplomă, ori, după caz, de 

absolvire, susţinut la instituţiile, facultăţile, colegiile şi specializările acreditate se 

desfăşoară potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi a criteriilor specifice aprobate de senatele universitare. Dreptul de organizare a 

învăţământului postuniversitar, inclusiv doctoratul, îl au numai instituţiile de 

învăţământ superior acreditate, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege. 

Criteriile de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior se referă la domeniile 

fundamentale de organizare şi funcţionare: personal didactic, conţinutul 
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învăţământului, baza materială, activitate de cercetare şi activitate financiară, 

structuri instituţionale, administrative şi manageriale. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, instituţia trebuie să 

aibă la fiecare specializare cel puţin 70 %  din posturi constituite conform 

normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul 

superior după normele legale şi cel puţin 30 % cadre didactice cu titlul de profesor 

universitar, conferenţiar universitar şi lector universitar (şef de lucrări), cu 

doctorat, angajate cu norma de bază sau cu statut de cadru didactic asociat. 

În perioada de funcţionare provizorie, instituţia de învăţământ superior este 

obligată să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. 

Structurile instituţiei de învăţământ superior, condiţiile de funcţionare a 

specializărilor pentru care au fost date autorizaţii de funcţionare provizorie, pot fi 

modificate numai în condiţiile reluării procedurilor de evaluare. 

Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să aibă 

la fiecare facultate, colegiu şi specializare cel puţin 50 % cadre didactice cu norma 

de bază, titularizate în învăţământul superior după normele legale, iar dintre 

acestea, cel puţin 20 % să fie profesori şi conferenţiari. Pentru acreditare, pe lângă 

îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege, este necesar ca cel puţin 51 % 

din totalul primelor trei serii de absolvenţi să promoveze examenul de licenţă sau 

de diplomă, ori, după caz, de absolvire. Pentru fiecare serie de absolvenţi 

promovabilitatea în interiorul termenului stabilit trebuie să fie de cel puţin 40 %. 

Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, precum şi alte 

autorităţi publice abilitate prin lege, efectuează controale anuale şi ori de câte ori 

se consideră necesar, fără percepere de taxe. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29), au absentat motivat 6 

deputaţi, după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina – Grupul Parlamentar PDSR 

- Elek Barna – Grupul Parlamentar UDMR 

- Stoica Mariana – Grupul Parlamentar PD-USD 
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- Şaganai Nusfet – Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

 

                  PREŞEDINTE    

       Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu             

 

 

 

 


