
ORDIN  Nr. 3237/2020 din 12 februarie 2020 

pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, 

funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din 

România 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 25 februarie 2020 

 

    Având în vedere prevederile art. 201 alin. (1^2) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

 

ministrul educaţiei şi cercetării  
emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    La articolul 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a 

Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 21 iunie 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează: 

    "ART. 2 

    (1) Sistemul informatic RMUR este o bază de date electronică în care sunt 

înregistraţi toţi studenţii la toate cele trei cicluri universitare (licenţă, master, 

doctorat) din instituţiile de învăţământ superior din România, de stat şi particulare, 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi Academia Română. 

Baza de date electronică RMUR se completează şi cu participanţii la celelalte 

forme de studii furnizate de către instituţiile de învăţământ superior de stat, 

particulare acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu. Excepţie de la 

obligativitatea înregistrării în RMUR sunt: 

    a) studenţii Academiei Naţionale de Informaţii «Mihai Viteazul» înmatriculaţi la 

programe de licenţă, master şi postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român 

de Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii 

naţionale; 

    b) cetăţenii străini pregătiţi în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii «Mihai 

Viteazul» pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de 

Informaţii şi organe similare de informaţii ale statelor de care aparţin aceştia, în 

condiţiile legii." 

 



    ART. II 

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

 

Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie 
 

    Bucureşti, 12 februarie 2020. 

    Nr. 3.237. 
 


