
ORDIN Nr. 3046/2023 din 17 ianuarie 2023 

pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 21 februarie 2023 

    Luând în considerare propunerea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de 

metaranking, 

    în temeiul prevederilor art. 1 lit. a) şi c) din Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea 

grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking, cu completările ulterioare, 

    luând în considerare Referatul de aprobare nr. 404/DGIU din 19.12.2022 în vederea emiterii prezentului ordin, 

    în temeiul prevederilor art. 4 şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1. Se aprobă Metodologia privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 2 

    (1) Metodologia prevăzută la art. 1 se actualizează anual. 

    (2) Pentru anul 2022, raportul de metaranking se elaborează, până la data de 31 martie 2023, de către grupul de 

lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking. 

    (3) Raportul de metaranking se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei. 

    ART. 3. Direcţia generală învăţământ universitar şi grupul de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional 

de metaranking vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul educaţiei, 

Ligia Deca 
    Bucureşti, 17 ianuarie 2023. 

    Nr. 3.046 



    ANEXĂ 

 

METODOLOGIE 

privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking 

 

    ART. 1 

    Obiectivul prezentei metodologii este de a stabili principiile şi procedura de lucru în vederea realizării anuale a 

metarankingului universităţilor din România. 

    ART. 2 

    Metarankingul naţional se bazează pe analiza unor clasamente internaţionale ale universităţilor, recunoscute de 

"IREG (International Ranking Expert Group), Inventory of International Rankings", în care sunt prezente 

universităţile româneşti. 

    ART. 3 

    În selectarea clasamentelor internaţionale ale universităţilor se va ţine cont de gradul de accesibilitate pentru 

diferite tipuri de universităţi, criteriile utilizate şi de nivelul final de apreciere, ce trebuie să se reflecte printr-un 

scor global al universităţii. 

    ART. 4 

    În selecţia clasamentelor internaţionale se vor utiliza următoarele principii: 

    a) clasamentul se bazează dominant pe criterii/indicatori academice/academici relevante/relevanţi; 

    b) toate clasamentele selectate au aceeaşi pondere în metarankingul naţional; 

    c) se vor selecta acele clasamente care oferă o evaluare globală a universităţilor, nu doar pe anumite domenii de 

specializare; 

    d) se vor evita clasamentele ce sunt restrictive pentru minimum 50% din universităţile româneşti; 

    e) respectarea procedurii de selecţie este auditată extern şi, după caz, validitatea rezultatelor se verifică prin 

analize complementare şi/sau raportarea la alte date disponibile. 

    ART. 5 

    Clasamentele utilizate în metaranking se stabilesc anual, cu consultarea Consiliului Naţional al Rectorilor, iar 

cele nou-propuse vor fi pilotate timp de cel puţin un an, înainte de a fi considerate pentru metaranking. 

 



    ART. 6 

    Metarankingul naţional rezultă din însumarea punctajelor obţinute de fiecare universitate în funcţie de 

poziţionarea în clasamentele internaţionale selectate, raportată la numărul de universităţi ierarhizate în fiecare 

dintre acestea, utilizând următoarea formulă: 

 
      n  

     \    / Număr Instituţii Ierarhizate - Poziţie în Clasament         \ 

PU = /__ (  --------------------------------------------------- x 4 + 1* ), 

     j=1  \              Număr Instituţii Ierarhizate                   / 
 

    în care: 

    PU = punctaj total universitate; 

    n = numărul de clasamente în care se găseşte universitatea; 

    * = se adaugă 1 punct doar dacă universitatea analizată este ierarhizată în clasamentul respectiv. 

 

    ART. 7 

    (1) Procedura de lucru în vederea realizării anuale a metarankingului universităţilor din România este 

următoarea: 

    a) se identifică în clasamentele internaţionale, selectate şi enumerate în anexa care face parte integrantă din 

prezenta metodologie, prezenţa universităţilor româneşti şi poziţia acestora. În situaţia în care nu poate fi 

identificată cu exactitate poziţia ocupată în ierarhie, se consideră media intervalului specificat în clasamentele 

internaţionale; 

    b) se calculează punctajul total obţinut de universităţi pe baza formulei de la art. 6; 

    c) se realizează clasamentul universităţilor în funcţie de punctajul total obţinut. 

    (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) se efectuează în ultima zi lucrătoare a lunii februarie în scopul 

realizării clasamentului pentru anul anterior. 

    ART. 8 

    Grupul de lucru nominalizat prin ordin de ministru realizează un raport, până la data de 31 martie a anului 

curent, şi îl înaintează ministrului educaţiei. Raportul va fi făcut public pe site-ul Ministerului Educaţiei. 



 

    ANEXĂ 

 

Clasamentele internaţionale selectate pentru realizarea exerciţiului naţional de metaranking 

pentru anul 2022 
 

    1. Academic Ranking of World Universities/ARWU (educaţie şi cercetare - http://www.shanghairanking.com/) 

    2. Center for World University Rankings/CWUR (educaţie şi cercetare - https://cwur.org/) 

    3. Leiden Ranking/CWTS (cercetare - http://www.leidenranking.com/) 

    4. Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities/NTU (cercetare - 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/) 

    5. QS-Top Universities Ranking/QS (educaţie şi cercetare - https://www.topuniversities.com/university-

rankings) 

    6. Scimago Institutions Ranking/Scimago (dominant cercetare - https://www.scimagoir.com/) 

    7. Times Higher Education - World University Rankings/THE (educaţie şi cercetare - 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings) 

    8. University Ranking by Academic Performance/URAP (cercetare - https://www.urapcenter.org) 

    9. World's Best Universities Rankings/US-News (cercetare - https://www.usnews.com/education/best-global-

universities/rankings) 

 
 


