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    Instituţiile de învăţământ superior  

 

- Rectorat - 

În legătură cu admiterea candidaţilor rromi pe locuri distincte în facultăţi, în anul universitar 

2012/ 2013, cf. Anexei 1 la Ordinul MECTS nr. 4334/ 05.06.2012, privind repartizarea cifrei de 

şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-

2013 (Anexa I), în scopul aplicării alin. (1) al art. 2 („Cifra de şcolarizare, prevăzută la anexele 1 şi 

2, se repartizează de către senatul universitar, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi 

programele de studii performante.”), rectoratele instituţiilor de învăţământ superior cărora li s-au 

distribuit astfel de locuri sunt rugate să întreprindă următoarele: 

 

1. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate candidaţilor rromi, rectoratele şi reprezentanţii 

rromi din Birourile Judeţene pentru Romi din cadrul Prefecturilor, formaţiunile reprezentative şi locale 

ale rromilor se vor consulta în vederea stabilirii domeniilor de interes pentru candidaţii rromi şi pentru 

îndrumarea candidaţilor; 

 

2. Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta la secretarul șef al universităţii, cu o cerere în care vor 

menţiona opțiunea de înscriere - pe baza îndrumării/consilierii făcute de entităţile menţionate la 

punctul 1 al prezentei - la concursul de admitere de la o anume facultate pe locurile acordate rromilor 

şi, în aceeași zi, secretarul şef al universităţii va data şi va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a 

candidaţilor rromi pe locuri distincte la facultatea vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă; 

 

3. Pe lângă această cerere, dosarul de concurs al candidaţilor rromi, completat conform cerinţelor 

formulate de Comisia de admitere a facultăţii vizate, va conţine şi o recomandare din partea unei 

organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se 

menţionează că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al 

organizaţiei în cauză.   

 

4. Eventualele locuri destinate rromilor rămase neocupate nu vor fi distribuite altor candidaţi, ci vor fi 

comunicate, imediat după afişare, deopotrivă, la Direcţia Generală Învăţământ Superior – Direcţia 

Strategii de Finanţare Instituţională şi la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, 

Relaţia cu Parlamentul şi Parenerii Sociali - Direcţia Minorităţi.   
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