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Expunere de motive 
 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

LEGE  

privind desființarea Universității ”Mihai Eminescu” din Timișoara 

 

Secțiunea a 2– a  

Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situației actuale Universitatea ”Mihai Eminescu” din Timișoara este 

înființată, potrivit prevederilor Legii nr. 134/ 2005 

privind înființarea Universității ”Mihai Eminescu” 

din Municipiul Timișoara, județul Timiș, ca 

instituție de învățământ superior, persoană juridică 

de drept privat și de utilitate publică, parte a 

sistemului național de învățământ, cu sediul în  

municipiul Timișoara, strada Arieș nt.19, jud. Timiș. 

Universitatea ”Mihai Eminescu” din Timișoara se 

înființează cu următoarea facultate cu specializarea 

acreditată: Facultatea de Management Turistic, 

Hotelier și Comercial, cu specializarea Economia 

comerțului, turismului și serviciilor, cu predarea în 

limba română.  

În baza Ordinului ministrului educației naționale  nr. 

4910/2013 privind aprobarea Metodologiei de 

monitorizare specială a Universității ”Mihai 

Eminescu” din Timișoara, publicat  în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 3 

septembrie 2013,  s-a desfășurat  activitatea  de 

monitorizare specială, în  perioada 03.09.2013 – 

31.03.2014.  

Raportul departamentului de evaluare a calității al 

Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior privind evaluarea externă a 

calității academice din instituția de învățământ 

superior acreditată-Universitatea ”Mihai Eminescu” 

din Timișoara.  

Raportul nr. 29 /DGÎS/05.05.2014 privind 

monitorizarea specială a Universității ”Mihai 

Eminescu” din Timișoara a prezentat concluziile 

activității de monitorizare, astfel:  

”Acoperirea cu cadre didactice titulare este 

deficitară, gradul total de ocupare este de 32% la 

nivel de universitate. Pe cele 22 de posturi normate 

sunt 7 cadre didactice titulare: 1 conferențiar, 5 



2 
 

lectori și un asistent. Sunt cadre didactice care 

desfășoară activități la 6, 7 sau chiar 9 discipline, 

susținând activități didactice pentru care nu au 

competențe.  

Activitatea organizatorică și de secretariat a 

universității este necorespunzătoare la majoritatea 

capitolelor.” 

În perioada 17-19octombrie 2012 s-a derulat 

evaluarea externă a calității academice din 

Universitatea ”Mihai Eminescu” din Timișoara. În 

ședința din data de 24.04.2013, Consiliul Agenției 

Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior a avizat acordarea calificativului ”Lipsă de 

încredere”, întrucât nu au fost respectate 

standardele de calitate. 

Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior nu a primit până la data de 31 

martie 2014 nicio solicitare din partea Universității 

”Mihai Eminescu” din Timișoara de declanșare a 

procedurii de schimbare a calificativului obținut în 

urma evaluării externe a calității academice conform 

prevederilor  Ordinul ministrului  educației naționale 

nr. 4910/2013. 

În raport cu cele constatate în urma verificărilor 

efectuate,  în cadrul Universității ”Mihai Eminescu” 

din Timișoara nu se poate desfășura un proces de 

învățământ superior de calitate, care să asigure 

studenților o pregătire socio – profesională 

temeinică. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare cu 

privire la desființarea unei instituții de învățământ 

superior acreditate și înființate prin lege, începând 

cu anul universitar 2014-2015, prin Hotărârea 

Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a 

structurii instituțiilor de învățământ superior pentru 

anul universitar 2014 - 2015, precum şi aprobarea 

titlurilor conferite absolvenților învățământului 

universitar de licență înmatriculați în anul I în anii 

universitari 2011 - 2012, 2012 - 2013 și 2013 – 

2014,  Universitatea ”Mihai Eminescu” din 

Timișoara a intrat în lichidare cu toate programele / 

specializările de studii de învățământ universitar. 

Astfel în anul universitar 2017-2018 nu mai 

funcționează nici o specializare /program de studii 

universitare, la nici un an de studii,  la nici o formă 

de învățământ, la nicio locație din țară sau 

străinătate. 

În anul universitar 2015-2016 studenții înmatriculați 

anterior la programe de studii cu 180 ECTS sunt în 

anul III de studii – an terminal, prin urmare, în 

conformitate cu prevederile art. 230 din Legea 
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educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, desființarea Universității  

”Mihai Eminescu”  din Timișoara se face cu 

protecția intereselor studenților. 

 

2. Schimbări preconizate 

Universitatea ”Mihai Eminescu”  din Timișoara a 

intrat în lichidare cu toate programele / specializările 

de studii de învățământ universitar. 

Din anul universitar  2014-2015 prin Hotărârea 

Guvernului  nr. 580/2014, universitatea a intrat în 

lichidare cu toate programele / specializările de 

studii de învățământ universitar. În prezent nu mai 

funcționează nici o specializare /program de studii 

universitare, la nici un an de studii,  la nicio formă 

de învățământ, la nicio locație din țară sau 

străinătate.  

Prin urmare Universitatea ”Mihai Eminescu”  din 

Timișoara se desființează ca instituție de învățământ 

superior, persoană juridică de drept privat și de 

utilitate publică, parte a sistemului național de 

învățământ. 

Patrimoniul universității,  în conformitate cu 

prevederile art. 230 din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

revine fondatorilor. 

Studenții care nu și-au finalizat studiile,  pot fi 

înmatriculați în condițiile art.361, alin.(5) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, la alte universități autorizate 

provizoriu/acreditate care au autorizate 

provizoriu/acreditate specializările urmate inițial la 

universitate, sau la alte specializări autorizate 

provizoriu /acreditate, în același domeniu de licență. 

Studenții care și-au finalizat studiile, dar nu au 

susținut și promovat examenul de licență,  vor fi 

repartizați, în condițiile art.361, alin.(5) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, către alte  universități  

acreditate. 
 

Arhiva universității va fi păstrată la Arhivele 

Naționale ale României,  Direcția Județeană Timiș a 

Arhivelor Naționale, pentru a veni în sprijinul 

studenților care nu au finalizat studiile, precum și a 

absolvenților care nu au susținut examenul de 

finalizare studii. 

 

La data intrării în vigoare a Legii privind 

desființarea Universității ”Mihai Eminescu”  din 

Timișoara,   Legea nr. 134/17 mai 2005 privind 

înființarea Universității ”Mihai Eminescu”  din 

Timișoara, județul Timiș, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 24 mai 

2005, se abrogă. 
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3. Alte informaţii Nu sunt. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 

stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

2. Impact asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2
2
.Impactul asupra întreprinderilor mici 

și mijlocii 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ are impact asupra 

finalizării pregătirii specialiștilor,  în conformitate cu 

prevederile art.361, alin. (5) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte informaţii Nu sunt. 

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru 

ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
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i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a)
 
buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii  Nu sunt. 

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se 

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;  

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

Prezentul proiect de act normativ abrogă 

Legea nr. 134/2005 privind înființarea 

Universității ”Mihai Eminescu” din 

Municipiul Timișoara, județul Timișoara, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 436 din 24 mai 2005. 

 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ 

cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii 

 

 

Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Conform prevederilor art. 14 alin. (1) din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare 

Ministerul Educaţiei Naționale proiectează, 

fundamentează şi aplică strategiile naţionale 
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în domeniul educației. În acest sens a fost 

consultat Consiliul Național al Rectorilor. 

De asemenea, prezentul proiect de act 

normativ a fost înaintat spre analiză și 

avizare la ministerele implicate: Ministerul 

Finanțelor Publice și Ministerul Justiției. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

Organizațiile participante la consultări au 

fost relevante pentru obiectul acestui act 

normativ. Au fost realizate consultări 

preliminare cu organizații relevante pentru 

problematica prezentului proiect de lege. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii de Guvern nr. 561/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea și prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, 

a proiectelor de acte normative, precum și a 

altor documente, proiectul de act normativ va 

fi supus  avizării Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a  

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Conform Legii   nr. 52 din 21 ianuarie 2003, 

republicată, privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

prezentul proiect de act normativ a fost 

publicat pe pagina de internet a 

ministerului, la Secțiunea ”Proiecte de 

acte normative”. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

 

3. Alte informații Nu sunt. 

 

Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Prevederile prezentului proiect de act 

normativ vor fi puse în aplicare, după 

aprobare, de direcțiile de specialitate ale 

Ministerului Educației Naționale, fără a fi 

necesară înființarea unor noi organisme sau 

extinderea competențelor acestor direcții.  

2. Alte informaţii Nu sunt. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect al  Legii  privind  desființarea 

Universității ”Mihai Eminescu” din Timișoara. 

 

 

 

 

Ministrul educației naționale  

 

 

Liviu Marian POP 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

Ministrul finanțelor publice 

 

 

 

                       Ionuț MIȘA  

 

 Ministrul justiției 

 

 

 

                           Tudorel TOADER 

 

 

 

 

 


