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1. LEGISLAŢIE ŞI REGULAMENTE 

 

1.1. Legislaţie naţională 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

• Ordinul nr. 4342/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și 

funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din 

cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate; 

• Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 

privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul MECT nr. 1847/2007 referitor la aprobarea standardelor de pregătire 

profesională, a planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de 

specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale 

pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar; 

• H.G. nr 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul MEN nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute 

prin Sistemul național de învățământ si formarea profesională a adulților; 

• OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

• OME nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP);  

• Ordinul MEN 5172/29.08.2008, privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților în 

învățământul postliceal; 

• OUG nr. 49/2014, privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării 

științifice și pentru modificarea unor acte normative; 
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• H.G. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare 

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de 

acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar; 

• Ordinul MEC nr. 5346/2011 privind aprobarea criteriilor generale de admitere în 

învățământul postliceal. 

 

1.2. Regulamente şi metodologii proprii 

Regulamentele şi metodologiile proprii sunt disponibile online la adresa web: 

https://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/colegiul-eftimie-murgu/#tab-id-3 

1. Metodologie privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar 

nonuniversitar în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” 

Reșița; 

2. Regulament intern al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița; 

3. Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița; 

  

https://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/colegiul-eftimie-murgu/#tab-id-3
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2. ISTORIC 

 

 Colegiul Universitar “Eftimie Murgu” din Reşiţa a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 

137/04.09.2019 a Senatului Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, în conformitate cu 

prevederile art. 44, alin. (3^1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Denumirea 

actuală de Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița a fost atribuită prin 

Hotărârea nr. 210/07.11.2019 a Senatului Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa. 

În cadrul competiției de proiecte POCU/320/6/21/Operațiune compozita OS. 6.7, 

6.9, 6.10, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița a obținut finanțare, în calitate de 

partener, pentru proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de 

programe educaționale inovative”; Cod SMIS 2014+: 121030. Beneficiar: Universitatea 

de Vest Timișoara. Parteneri: Universitatea “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu          

(Partener 1), Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (Partener 2), Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (Partener 3). 

În cadrul acestui proiect, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița și-a asumat 

autorizarea programului postliceal Tehnician operator mașini cu comandă numerică (cu 

durata de 1 an) și desfășurarea activităților didactice pentru prima serie de 25 de cursanți 

la Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița, conform ordinului MECS nr. 

4342 din 25.06.2015 și Legii Educației Naționale nr. 1/2011. 

Colegiul a fost autorizat să funcţioneze provizoriu prin ordinul MEC nr. 3977 din 

01.04.2020. 

 Ca urmare a fuziunii prin absorbţie de către Universitatea Babeş-Bolyai a 

Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie 

Murgu” Reșița (CTNEMR) a devenit o structură a UBB. 

 Informaţii privind CTNEMR sunt disponibile la adresa web:  

https://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/colegiul-eftimie-murgu/ 

 

https://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/colegiul-eftimie-murgu/
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3. DIAGNOZA CTNEMR – ANALIZA SWOT 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Activitate didactică de calitate; 

- Cadre didactice cu experienţă profesională, 

titulare în învăţământul superior; 

- Bază materială complexă, parte a Centrului 

Universitar al UBB din Reşiţa; 

- Utilizarea pachetului online Microsoft Office 

365, respectiv a platformei Teams; 

- Serviciu de secretariat pentru suportul 

activităţilor administrative. 

- Derularea unui singur program de studii; 

- Motivarea redusă a unor elevi; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Colaborarea cu entităţile economice locale; - Scăderea demografică, respectiv scăderea 

numărului de potenţiali candidaţi la admitere; 

- Eventuale situaţii pandemice. 
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4. ACTIVITATEA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

  

 

4.1. Programul de studii derulat 

În cadrul CTNEMR se organizează școlarizare la programe de studii de nivel terțiar 

nonuniversitar (școală postliceală – nivel 5 conform H.G. nr. 918 / 2013, coroborată cu 

H.G. nr. 866 / 2008).  

 În anul şcolar 2021-2022 a fost derulat programul de studii Tehnician operator 

maşini cu comandă numerică, pentru care există un standard de pregătire profesională şi 

un curriculum la nivel naţional. La acest program, încadrat în domeniul mecanic, au fost 

înmatriculaţi 17 elevi. 

 

 4.2. Admiterea 

 Admiterea la colegiu s-a desfăşurat în perioadele 12.07.2021-30.07.2021 şi 

01.09.2021-10.09.2021.  

În anul școlar au fost înmatriculați 17 elevi, dintre care 5 proveniți din promoția 

anterioară (reînmatriculați).  

 

 4.3. Facilităţi pentru elevi 

 Facilităţi pentru elevi în anul şcolar 2021-2022 au fost următoarele: 

- Nu s-au plătit taxe de școlarizare, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat; 

- Acces la Biblioteca Centrului Universitar al UBB din Reșița; 

- Acces la căminul și cantina Centrului Universitar al UBB din Reșița; 

- Transport local gratuit, facilitate obținută pe baza carnetului de elev; 
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- Profesorul diriginte a comunicat în mod constant cu elevii, îndrumându-i atât 

pe parcursul anului cât și în perioada susținerii examenului de finalizare a 

studiilor la Colegiul Tehnic Reșița. 

   

 4.4. Coordonare şi activităţi desfăşurate 

Activităţile în cadrul CTNEMR au fost coordonate de către director, iar activităţile 

specifice de secretariat au fost desfăşurate de către secretara colegiului. 

Activităţile didactice au fost susţinute de 11 cadre didactice titulare la Centrul 

Universitar UBB din Reşiţa. 

Activităţile didactice și cele de practică s-au desfăşurat cu prezenţă fizică, în 

spaţiile Centrului Universitar al UBB din Reşiţa. 

Pe parcursul anului şcolar au fost organizate şedinţe cu cadrele didactice, în 

vederea îmbunătăţirii activităţilor didactice şi administrative. 

A fost menţinută o continuă colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean                 

Cluj, utilizând căi de comunicare informatice. 

 

4.5. Finalizarea studiilor 

Temele de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale au fost 

aprobate în şedinţa colectivului de cadre didactice de specialitate din cadrul Colegiului 

Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa din data de 10.12.2021. 

Dintre cei 17 elevi înmatriculaţi, 7 elevi au absolvit programul postliceal Tehnician 

operator maşini cu comandă numerică. Dintre aceștia, 6 elevi s-au înscris la examenul de 

certificare a calificării profesionale, care a avut loc la Colegiul Tehnic Reşiţa în perioada 

28.06.2022-13.07.2022. Dintre elevii înscriși la examenul de certificare, 5 au fost 

declaraţi „admişi” la susţinerea proiectului final, fiind certificaţi. 
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5. PERSPECTIVE 

 

 

Până la finele anului 2024, Colegiul Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa 

îşi propune să devină un furnizor de educaţie preuniversitară cu o identitate şi o 

individualitate bine definite în regiune, cunoscut şi recunoscut pentru nivelul de pregătire 

asigurat absolvenţilor săi. 

Dispunând de o infrastructură şcolară de excepţie, de nivel universitar, atât pentru 

activităţile de învăţământ, cât şi pentru cazare şi servirea mesei, precum şi de cadre 

didactice cu o îndelungată experienţă în învăţământul superior, CTNEMR pregăteşte şi 

va pregăti pentru mediul de afaceri din judeţul Caraş-Severin absolvenţi cu temeinice 

cunoştinţe teoretice, susţinute de abilităţi practice şi competenţe transversale deosebite. 

CTNEMR îşi propune să devină o prezenţă activă în regiunea sa de origine, 

puternic ancorată în realitatea judeţului Caraş-Severin, oferind o şansă tinerilor fără loc 

de muncă, necuprinşi în nicio formă de instruire sau formare profesională şi fără intenţie 

imediată de a se angaja (categoria aşa-numiţilor NEETs - „Not in Education, Employment 

or Training”). 

 

 

 

 

Director CTNEMR, 

Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloşină 


