
Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul	 nr.	 3714/2018	 privind	 aprobarea	 Regulamentului	 de	 organizare,

funcționare	 și	operaționalizare	a	Registrului	Matricol	Unic	al	Universităților

din	România
În vigoare de la 21 iunie 2018

Consolidarea din data de 26 februarie 2020  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din
21 iunie 2018
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 4736/2019; Ordin 3237/2020. 

Ultimul amendament în 25 februarie 2020.

În conformitate cu prevederile art. 201 alin. (1) și (2), art. 158 alin (3), art. 216 alin. (2) lit. e) și h) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației
și Cercetării și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările
ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Se aprobă Regulamentul de organizare, funcționare și operaționalizare a sistemului informatic
Registrul Matricol Unic al Universităților din România, denumit în continuare RMUR, sub coordonarea
Ministerului Educației Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(1) Sistemul informatic RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții la
toate cele trei cicluri universitare (licență, master, doctorat) din instituțiile de învățământ superior din România,
de stat și particulare, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, precum și Academia Română. Baza
de date electronică RMUR se completează și cu participanții la celelalte forme de studii furnizate de către
instituțiile de învățământ superior de stat, particulare acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu. Excepție
de la obligativitatea înregistrării în RMUR sunt:
a) studenții Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» înmatriculați la programe de licență, master și
postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român de Informații și pentru alte autorități publice cu atribuții în
domeniul securității naționale;
b) cetățenii străini pregătiți în cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» pe bază de protocoale
încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informații și organe similare de informații ale statelor de care
aparțin aceștia, în condițiile legii.
(2) Evidența studenților și cursanților din registrele matricole ale universităților devine parte a RMUR.

Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, în calitate de proprietar, beneficiar și
operator al RMUR, controlează gestionarea sistemului, decide cu privire la modificările și îmbunătățirile care i
se aduc, în urma consultării și pe baza propunerilor înaintate de către instituțiile care utilizează sistemul
informatic și răspunde solidar pentru confidențialitatea datelor personale înregistrate în sistem alături de
celelalte instituții care au acces la acestea, în condițiile legii.

(1) MEN desemnează Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, ca administrator și procesator al RMUR.
(2) Coordonarea științifică a administrării RMUR este asigurată de un Consiliu științific, desemnat de MEN,
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format din reprezentanți ai MEN, Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Consiliului
Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior
din România de stat și particulare acreditate și alți reprezentanți ai organizațiilor/instituțiilor cu atribuții în
domeniu.

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală învățământ universitar
din cadrul MEN, UEFISCDI, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Consiliul Național de
Statistică și Prognoză a Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat și particulare
acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, precum și Academia Română.

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

Ministrul educației naționale, 

Valentin Popa

București, 21 mai 2018.
Nr. 3.714.

ANEXĂ

REGULAMENT 
de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România
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