
Guvernul României

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 alin. (2) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, 

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

  Articol unic. - Se aprobă tarifele de autorizare şi acreditare pe programe de studiu ale instituţiilor de învăţământ superior
şi de evaluare externă a calităţii educaţiei percepute de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

                                             Contrasemnează:
---------------

p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                                              Matei Dumitru,
                                             secretar de stat
                           Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                                              Gheorghe Barbu
                                      Ministrul finanţelor publice,
                                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 Bucureşti, 6 decembrie 2006. 
 Nr. 1.731. 

   ANEXĂ

TARIFELE
de autorizare şi acreditare pe programe de studiu ale instituţiilor

de învăţământ superior şi de evaluare externă a calităţii
educaţiei percepute de Agenţia Română de Asigurare a

Calităţii în Învăţământul Superior 

  1. Tariful pentru autorizarea provizorie sau pentru acreditarea programelor din ciclul de licenţă, la toate formele de
învăţământ superior, este de 7 salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat cu vechime maximă, la
nivelul minim, stabilit prin lege. 
  2. Tariful pentru evaluarea programelor specifice ciclurilor de masterat şi doctorat este următorul: 
- în domeniul cu un singur program specific ciclurilor de masterat/doctorat, tariful este de un salariu brut lunar al unui

profesor universitar din învăţământul de stat cu vechime maximă, la nivelul minim, stabilit de lege; 
- în domeniul cu mai multe programe tariful este de un salariu brut lunar al unui profesor universitar din învăţământul de

stat cu vechime maximă, la nivelul minim, stabilit prin lege, la care se adaugă un coeficient de 0,50 pentru fiecare program
specific ciclurilor de masterat/doctorat suplimentar din acelaşi dosar. 
  3. Tariful pentru evaluarea periodică, din 5 în 5 ani, a unui program de studii din ciclul de licenţă acreditat este de 6 salarii

lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat cu vechime maximă, la nivelul minim, stabilit prin lege. 
  4. Tariful pentru acreditarea instituţională sau pentru evaluarea externă a calităţii instituţiei de învăţământ superior este

următorul: 
- pentru universităţile cu un număr de până la 9.000 studenţi, tariful este de 17 salarii lunare brute de profesor universitar

din învăţământul de stat cu vechime maximă, la nivelul minim, stabilit prin lege; 
- pentru universităţile cu un număr de studenţi cuprins între 9.001-20.000 de studenţi, tariful este de 36 de salarii lunare

brute de profesor universitar din învăţământul de stat cu vechime maximă, la nivelul minim, stabilit prin lege; 
- pentru universităţile cu un număr mai mare de 20.000 de studenţi tariful este de 48 de salarii lunare brute de profesor

universitar din învăţământul de stat cu vechime maximă, la nivelul minim, stabilit prin lege. 

Hotărâre nr. 1731/2006
din 06/12/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 11/12/2006

pentru aprobarea tarifelor de autorizare şi acreditare pe 
programe de studiu ale instituţiilor de învăţământ superior şi 

de evaluare externă a calităţii educaţiei percepute de Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior


