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Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a
structurilor instituŃiilor de învăŃământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate sau
autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 631 /2010
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituŃiilor de învăŃământ
superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate sau
autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea

I.

Titlul actului normativ
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituŃiilor de învăŃământ
superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate sau
autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările şi completările
ulterioare
II.
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaŃiei actuale
a) Hotărârea are ca obiect de reglementare unele măsuri privind structurile instituŃiilor de
învăŃământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenŃă acreditate sau
autorizate să funcŃioneze provizoriu, organizate de acestea. Reglementarea este motivată de
necesitatea cuprinderii noilor specializări propuse de Senatele universităŃilor, de reorganizare a unor
facultăŃi, ca parte a procesului de reformă a sistemului educaŃional românesc şi restructurarea
acestuia, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice pentru educaŃie şi formare profesională
stabilite de Comisia Europeană în cadrul Consiliului European – Barcelona 2002.
Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat în temeiul prevederilor art. 60 din Legea
învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin (3)
şi (4) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 2-4 din Legea consorŃiilor universitare nr. 287/2004, precum şi ale
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare. În baza prevederilor
legale mai sus menŃionate o specializare este acreditată sau autorizată să funcŃioneze provizoriu în
cadrul unei instituŃii de învăŃământ superior numai printr-o Hotărâre de Guvern. Pe cale de
consecinŃă, o instituŃie de învăŃământ superior de stat şi particulară poate organiza admiterea numai
la structurile şi specializările/programele de studii aprobate printr-o Hotărâre de Guvern. În
elaborarea prezentei Hotărâri de Guvern s-au respectat prevederile Nomenclatorului domeniilor de
studii universitare de licenŃă şi al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate
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sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile, aprobat prin Hotărârea
de Guvern nr. 749/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
b) În prezentul act normativ sunt cuprinse specializările/programele de studii propuse pentru
autorizare de funcŃionare provizorie de către AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în
ÎnvăŃământul Superior, precum şi specializările autorizate, care potrivit legii, sunt propuse pentru
acreditare de către AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii de Guvern nr. 749/2009, cu
modificările şi completările ulterioare şi până în prezent.
c) Structurile şi specializările/programele de studii cuprinse în proiectul de act normativ,
potrivit legii, au avut la bază:
- propunerile înaintate de Consiliul NaŃional al Rectorilor la AgenŃia Română de Asigurare a
CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior;
- crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile de licenŃă şi
studiile de masterat;
implicarea comunităŃii academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări
universitare, în organizarea fluxurilor studenŃeşti şi a programelor de studii în funcŃie de aceste
cereri, astfel încât să sporească în mod notabil contribuŃia învăŃământului superior la orientarea şi
accelerarea schimbărilor din societatea noastră.
În acest sens, senatele universitare elaborează planuri strategice de dezvoltare instituŃională,
în special centrate pe programe de studii şi de cercetare şi încheie contracte instituŃionale cu
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin care îşi asumă responsabilitatea
publică a cheltuirii eficiente a fondurilor bugetare ce le sunt alocate.
Accelerarea procesului de reformă a sistemului educaŃional românesc şi restructurarea acestuia
sunt deziderate pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pentru educaŃie şi formare profesională,
stabilite de Comisia Europeană în cadrul Consiliului European de la Barcelona în anul 2002.
Promovarea proiectului de act normativ respectă prevederile legale în vigoare mai sus
menŃionate precum şi angajamente internaŃionale pe care România şi le-a asumat în cadrul
reuniunilor miniştrilor educaŃiei din Ńări UE (Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, Londra 2007,
Leuven 2009) de a organiza învăŃământul universitar pe trei cicluri.
d) Prezenta Hotărâre a Guvernului României a fost elaborat în conformitate cu art. 60 din
Legea ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
celelalte acte normative în vigoare la care s-a făcut referire.
2. Schimbări preconizate
a) Sub aspectul conŃinutului, faŃă de actul normativ precedent, respectiv Hotărârea Guvern
nr. 749/2009, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul cuprinde:
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- noile specializări propuse de universităŃi prin AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în
ÎnvăŃământul Superior, la solicitarea instituŃiilor de învăŃământ superior, pentru autorizare de
funcŃionare provizorie, respectiv pentru acreditare.
- nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenŃă şi al specializărilor/programelor de
studii din cadrul acestora, al specializărilor/programelor de studii reglementate sectorial şi/sau
general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile împreună cu codificarea de bază a
acestora.
b) Scopul elaborării noului proiect de act normativ este de a actualiza structurile instituŃiilor de
învăŃământ superior cu noile specializări/programele de studii propuse pentru autorizare de
funcŃionare provizorie, respectiv acreditare, precum şi corectarea unor inexactităŃi apărute în actul
precedent. În acest context au fost introduse şi unele propuneri ale Senatelor universităŃilor de
reorganizare a unor facultăŃi.
c) Astfel, pe baza rapoartelor AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior
privind propunerile de structuri şi specializări/programe de studii acreditate sau autorizate să
funcŃioneze provizoriu şi Ńinând cont de solicitările universităŃilor, s-au introdus următoarele
modificări şi completări:
Anexa nr. 1. Completări şi modificări
1. La Anexa nr. 1, la punctul A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenŃă şi sistemul
naŃional de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de ştiinŃă, artă şi cultură
„ŞtiinŃe juridice”, cod „050”, domeniul de studii universitare de licenŃă „Drept”, cod „010”,
specializarea „Ordine şi siguranŃă publică” se modifică şi se completează la notele de subsol, astfel:
ŞtiinŃe
Ordine şi siguranŃă
180
050 Drept
010
030
juridice
publică*12)
„ *12) OfiŃer de poliŃie, poliŃie de frontieră, jandarmi, penitenciare”
2. La Anexa nr. 1, la punctul A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenŃă şi sistemul
naŃional de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de ştiinŃă, artă şi cultură
„ŞtiinŃe sociale şi politice”, cod „060”, domeniul de studii universitare de licenŃă „Sociologie”, cod
„010”, se completează cu specializarea „Resurse umane” şi va avea următorul cuprins:
ŞtiinŃe sociale
Resurse umane
180”
060 Sociologie
010
030
şi politice
3. La Anexa nr. 1, la punctul A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenŃă şi sistemul
naŃional de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de ştiinŃă, artă şi cultură
„ŞtiinŃe inginereşti”, cod „120”, domeniul de studii universitare de licenŃă „Inginerie mecanică”,
cod „180” se completează cu specializarea „Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)” şi va avea următorul cuprins:
„ŞtiinŃe
Inginerie
Ingineria designului de produs
240”
120
180
150
inginereşti
mecanică
(Product Design Engineering)
3

4. La Anexa nr. 1, la punctul A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenŃă şi sistemul
naŃional de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de ştiinŃă, artă şi cultură
„ŞtiinŃe inginereşti”, cod „120”, domeniul de studii universitare de licenŃă „Inginerie şi
management”, cod „230” se completează cu specializarea „Ingineria şi managementul afacerilor” şi
va avea următorul cuprins:
Inginerie şi
„ŞtiinŃe
240
managemen
120
230 Ingineria şi managementul afacerilor
120
inginereşti
”
t
5. La Anexa nr. 1, la punctul A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenŃă şi sistemul
naŃional de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de ştiinŃă, artă şi cultură
„ŞtiinŃe militare şi informaŃii”, cod „130”, domeniul de studii universitare de licenŃă „ŞtiinŃe
militare şi informaŃii”, cod „010” se completează cu specializările „Studii de securitate şi
informaŃii”, „Managementul traficului aerian” şi „Management în aviaŃie” şi va avea următorul
cuprins:
Studii de securitate şi informaŃii
130 180
„ŞtiinŃe
ŞtiinŃe
Managementul traficului aerian
140 180
militare şi
130 militare şi 010
180
informaŃii
informaŃii
Management în aviaŃie
150
”
6. La Anexa nr. 1, la punctul B „Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial
şi, respectiv, general şi sistemul naŃional de codificare de bază al acestora” domeniul de studii
universitare de licenŃă „Sănătate”, cod 010 şi 020 se modifică şi se completează la notele de subsol
astfel:
Domenii fundamentale de ştiinŃă, artă şi
Domeniul de studii universitare de licenŃă
cultură
CO
DENUMIRE
COD
DENUMIRE
D
Sănătate *)
010
Sănătate
150
Sănătate **)
020
*) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene
**) Specializări reglementate general
Anexa nr. 2. Completări şi modificări
7. La Anexa nr. 2, la punctul 1 “UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI”, structura
FacultăŃii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică se completează cu specializarea „Design
industrial”, structura FacultăŃii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice se
completează cu specializarea „Logistică industrială”, structura FacultăŃii de Ingineria Sistemelor
Biotehnice se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare”, structura FacultăŃii
de Transporturi se completează cu specializarea „Ingineria sistemelor de propulsie pentru
autovehicule”, structura FacultăŃii de Chimie Aplicată şi ŞtiinŃa Materialelor se completează cu
specializarea „Controlul şi expertiza produselor alimentare”, structura universităŃii se completează
cu „Facultatea de Inginerie Medicală” cu specializarea „Inginerie Medicală” şi „Facultatea de
Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor”
cu specializarea „Ingineria şi
managementul afacerilor”
Facultatea de Inginerie
Inginerie industrială Design industrial
AP Zi
240
4

Mecanică şi Mecatronică
Facultatea de Ingineria şi
Managementul Sistemelor
Tehnologice
Facultatea de Ingineria
Sistemelor Biotehnice
Facultatea de Transporturi
Facultatea de Chimie Aplicată
şi ŞtiinŃa Materialelor
Facultatea de Inginerie
Medicală
Facultatea de Antreprenoriat,
Ingineria şi Managementul
Afacerilor

Inginerie industrială

Logistică industrială

Ingineria produselor
alimentare

Ingineria produselor
alimentare
Ingineria sistemelor
de propulsie pentru
autovehicule
Controlul şi expertiza
produselor alimentare

Ingineria
autovehiculelor
Ingineria produselor
alimentare
ŞtiinŃe Inginereşti
aplicate
Inginerie şi
Management

AP Zi

240

AP Zi

240

AP Zi

240

AP Zi

240

Inginerie medicală

A

Zi

240

Ingineria şi
managementul
afacerilor

AP Zi

240
”

8. La Anexa nr. 2, la punctul 2 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCłII DIN
BUCUREŞTI”, denumirea FacultăŃii de InstalaŃii se modifică în „Facultatea de Inginerie a
InstalaŃiilor”, iar la Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare, specializarea „Traducere şi
interpretare” se modifică astfel:
Departamentul de
Limbi moderne
180
Traducere şi interpretare
A
Zi
Limbi Străine şi
aplicate
”
Comunicare
9. La Anexa nr. 2, la punctul 4 „UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRONOMICE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI”, denumirea FacultăŃii de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Slatina se modifică în „Facultatea de
Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina” şi
denumirea FacultăŃii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din
Călăraşi se modifică în „Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi”.
10. La Anexa nr. 2, la punctul 5 “UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI”, la Facultatea de
AdministraŃie şi Afaceri specializările „Administrarea afacerilor” şi „Marketing” se modifică,
structura FacultăŃii de Sociologie şi AsistenŃă Socială se completează cu specializarea Resurse
Umane, iar specializarea „AsistenŃă socială” se modifică, la Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele
EducaŃiei specializările „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Buzău), „Pedagogia
învăŃământului primar şi preşcolar (la Crevedia)” şi „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar
(la Focşani)” se modifică astfel:
Facultatea de
Administrarea
Administrarea afacerilor
A
Zi
180
AdministraŃie şi
afacerilor
Afaceri
Marketing
Marketing
AP
Zi
180
Facultatea de
Sociologie
Resurse Umane
AP
ZI
180
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Sociologie şi
AsistenŃă Socială

Facultatea de
Psihologie şi
ŞtiinŃele EducaŃiei

AsistenŃă socială

AsistenŃă socială

ŞtiinŃe ale educaŃiei

Pedagogia învăŃământului
primar şi preşcolar (la Buzău)
Pedagogia învăŃământului
primar şi preşcolar (la
Crevedia)
Pedagogia învăŃământului
primar şi preşcolar (la
Focşani)

A/A

Zi/ID 180

A

Zi

180

A

Zi

180

A

Zi

180
”

11. La Anexa nr. 2, la punctul 7 “ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI” se
introduce „Facultatea de AdministraŃie şi Management Public” cu specializarea „AdministraŃie
publică” prin eliminarea acesteia de la „Facultatea de Management”:
Facultatea de
ŞtiinŃe
AdministraŃie publică
A/A Zi/ID 180
AdministraŃie şi
administrative
Management Public
12. La Anexa nr. 2, la punctul 8 “ UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE MUZICĂ DIN
BUCUREŞTI”, la Facultatea de CompoziŃie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală specializarea
„Pedagogie muzicală” se modifică astfel:
Facultatea de CompoziŃie,
180
Muzicologie şi Pedagogie Muzică
Pedagogie muzicală
A
Zi
”
Muzicală
13. La Anexa nr. 2, la punctul 9 “ UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE ARTE DIN
BUCUREŞTI” structura FacultăŃii de Arte Decorative şi Design se completează cu specializarea
„Modă - design vestimentar”:
Facultatea de Arte
Arte plastice, decorative Modă - design
A
Zi
180”
Decorative şi Design şi design
vestimentar
14. La Anexa nr. 2, la punctul 11 “ UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI
SPORT DIN BUCUREŞTI” structura FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport se completează cu
specializarea „EducaŃie fizică şi sportivă (în limba franceză)” astfel:
Facultatea de EducaŃie EducaŃie fizică şi
EducaŃie fizică şi sportivă
180
A
Zi
Fizică şi Sport
sport
(în limba franceză)
”
15. La Anexa nr. 2, la punctul 13 “ UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA
IULIA”, la Facultatea de ŞtiinŃe specializările „Informatică”, „FinanŃe şi bănci” şi „Marketing” se
modifică astfel:
Informatică
Informatică
A
Zi
180
FinanŃe
FinanŃe şi bănci
A
Zi
180
Facultatea de ŞtiinŃe
180
Marketing
Marketing
A
Zi
”
6

16. La Anexa nr. 2, la punctul 14 “ UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD”, la
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi ProtecŃia Mediului se modifică specializările
„Controlul şi expertiza produselor alimentare” şi „Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice”, la
Facultatea de ŞtiinŃe Umaniste şi Sociale” se modifică specializarea „Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză”, la Facultatea de ŞtiinŃe Economice” se modifică specializările „FinanŃe
şi bănci”, „Contabilitate şi informatică de gestiune” şi „Management”, la Facultatea de ŞtiinŃe ale
EducaŃiei, Psihologie şi AsistenŃă Socială se modifică specializarea „AsistenŃă socială” şi structura
FacultăŃii de Design se completează cu specializarea „Modă-design vestimentar” de la Facultatea
de ŞtiinŃe Umaniste şi Sociale, astfel:
Facultatea de Inginerie
Alimentară, Turism şi
ProtecŃia Mediului

Ingineria produselor
alimentare

Controlul şi expertiza
produselor alimentare

A

Zi

240

A

Zi

240

A

Zi

180

A/A

Zi/ID 180

A/A

Zi/ID 180

A

Zi

180

Management

Ingineria sistemelor
biotehnice şi ecologice
Limba şi literatura
română - Limba şi
literatura engleză
FinanŃe şi bănci
Contabilitate şi
informatică de gestiune
Management

Facultatea de ŞtiinŃe
ale EducaŃiei,
Psihologie şi AsistenŃă
Socială

AsistenŃă socială

AsistenŃă socială

A

Zi

180

Facultatea de Design

Arte plastice,
decorative şi design

Design
Modă-design vestimentar

AP
AP

Zi
Zi

180
180

Facultatea de ŞtiinŃe
Umaniste şi Sociale

Ingineria mediului
Limbă şi literatură
FinanŃe

Facultatea de ŞtiinŃe
Economice

Contabilitate

17. La Anexa nr. 2, la punctul 15 “UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
structura FacultăŃii de Inginerie se completează cu specializarea „Controlul şi securitatea produselor
alimentare” şi se modifică la specializarea „Design industrial”, structura FacultăŃii de Litere se
completează cu specializarea „Traducere şi interpretare (engleză, franceză)” şi se modifică la
specializarea „O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română” la
Facultatea de ŞtiinŃe specializarea Informatică se modifică astfel:

Facultatea de
Inginerie

Inginerie chimică

Inginerie industrială

Controlul şi securitatea produselor
alimentare
Design industrial
7

AP

Zi

240

A

Zi

240

Facultatea de
Litere
Facultatea de
ŞtiinŃe

Limbi moderne
aplicate

O limbă şi literatură modernă
(engleză, franceză) - Limba şi
literatura română
Traducere şi interpretare (engleză,
franceză)

Informatică

Informatică

Limbă şi literatură

A

Zi

180

AP

Zi

180

AP/A Zi/F
P
R

180

18. La Anexa nr. 2, la punctul 16 “ UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE”, la
Facultatea de Inginerie se modifică specializarea „Inginerie economică în domeniul mecanic” astfel:
Facultatea de
Inginerie şi
Inginerie economică în domeniul
240
A
Zi
Inginerie
management
mecanic
”
19. La Anexa nr. 2, la punctul 17 “UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV” denumirea
FacultăŃii de Inginerie Tehnologică se modifică în „Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management
Industrial” şi structura acesteia se completează cu specializarea „Ingineria şi managementul calităŃii” şi
specializarea „Inginerie economică industrială” se modifică; denumirea FacultăŃii de Industria Lemnului
se modifică în „Facultatea de Ingineria Lemnului”; structura FacultăŃii de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa
Calculatoarelor se completează cu „Informatică industrială” şi specializarea „Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaŃii” se modifică; denumirea FacultăŃii de ȘtiinŃe Economice se modifică în Facultatea de
ŞtiinŃe Economice şi Administrarea Afacerilor, iar în structura acesteia specializarea Informatică
economică se modifică; la Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei se modifică specializările
„Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar” şi „Psihologie”; denumirea FacultăŃii de EducaŃie Fizică
şi Sport se modifică în Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sporturi Montane şi specializarea Sport şi
performanŃă motrică se modifică; Facultatea de Drept şi Sociologie se reorganizează în Facultatea de
Drept cu specializarea – „Drept” şi Facultatea de Sociologie şi Comunicare cu specializările „Sociologie”,
„AsistenŃă socială” şi „ŞtiinŃe ale comunicării”, specializările „Design industrial”, „Design industrial (în
limba engleză)”, „Ingineria sistemelor de energii regenerabile” şi „Robotică” preluate din cadrul
FacultăŃii de Inginerie Tehnologică şi specializările „Ingineria şi protecŃia mediului în industrie” şi
„Ingineria valorificării deşeurilor” preluate din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃa şi Ingineria Materialelor se
reorganizează într-o nouă facultate - Facultatea de Design de Produs şi Mediu, astfel:
Facultatea de Inginerie
Ingineria şi
Inginerie industrială
AP ZI
240
Tehnologică
managementul calităŃii
8

şi Management

Inginerie si
management

Inginerie economică
industrială

A/A

ZI/ID 240

Inginerie electronică
şi
telecomunicaŃii

Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaŃii

A

ZI

240

ŞtiinŃe inginereşti
aplicate

Informatică industrială

AP

ZI

240

A

ZI

240

Inginerie industrială

Design industrial
Design industrial (lb.
engleză)
Ingineria sistemelor de
energii regenerabile

A

ZI

240

AP

ZI

240

A

ZI

240

A

ZI

240

AP

ZI

240

180

Industrial
Facultatea de Inginerie
Electrică şi ŞtiinŃa
Calculatoarelor

Facultatea de Design de
Produs şi Mediu

Mecatronică şi
robotică

Robotică

Ingineria mediului

Ingineria şi protecŃia
mediului în industrie
Ingineria valorificării
deşeurilor

Facultatea de ŞtiinŃe
Economice şi

Cibernetică, statistică
şi informatică
economică

Informatică economică

A

ZI

ŞtiinŃe ale educaŃiei

Pedagogia
învăŃământului primar
şi preşcolar

A/A

ZI/ID 180

Psihologie

Psihologie

A/AP ZI/ID 180

EducaŃie fizică şi
sport

Sport şi performanŃă
motrică

AP/A ZI/F
180
P
R

Administrarea
Afacerilor
Facultatea de Psihologie
şi ŞtiinŃele EducaŃiei

Facultatea de EducaŃie
Fizică şi Sporturi
Montane
9

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/A

Facultatea de Sociologie

Sociologie
AsistenŃă socială

Sociologie
AsistenŃă socială

A
A

ZI/F
240
R
ZI
180
ZI
180

şi Comunicare

ŞtiinŃe ale
comunicării

Comunicare şi relaŃii
publice

AP

ZI

180

20. La Anexa nr. 2, la punctul 18 “UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”,
structura FacultăŃii de ConstrucŃii se completează cu specializarea „Robotică (la BistriŃa)”,
Facultatea de ConstrucŃii de Maşini se completează cu specializarea „ConstrucŃii civile, industriale
şi agricole (în limba engleză)”, la Facultatea de Electronică, TelecomunicaŃii si Tehnologia
InformaŃiei se modifică specializările „Electronică aplicată (în limba engleză)” şi „Tehnologii şi
sisteme de telecomunicaŃii (în limba engleză)”, structura FacultăŃii de Inginerie Electrică se
completează cu specializarea „Inginerie medicală (la Bistriţa)”, structura FacultăŃii de Mecanică se
completează cu specializările „Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia)” şi „Maşini şi
instalaŃii pentru agricultură şi industrie alimentară (la Alba Iulia)”, astfel:
ConstrucŃii civile, industriale
Facultatea de ConstrucŃii Inginerie civilă
A
Zi
240
şi agricole (în limba engleză)
Facultatea de ConstrucŃii Mecatronică şi
Robotică (la BistriŃa)
AP Zi
240
de Maşini
robotică
Electronică aplicată (în limba
Facultatea de
A
Zi
240
Inginerie
engleză)
Electronică,
electronică şi
Tehnologii şi sisteme de
TelecomunicaŃii si
telecomunicaŃii telecomunicaŃii (în limba
A
Zi
240
Tehnologia InformaŃiei
engleză)
Inginerie medicală (la
Facultatea de Inginerie
Electrică

Facultatea de Mecanică

ŞtiinŃe
inginereşti
aplicate

Inginerie
mecanică

Bistriţa)

Sisteme şi echipamente
termice (la Alba Iulia)
Maşini şi instalaŃii pentru
agricultură şi industrie
alimentară (la Alba Iulia)

AP

Zi

240

AP

Zi

240

AP

Zi

240
”

21. La Anexa nr. 2, la punctul 19 “ UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, structura FacultăŃii de Agricultură se completează cu
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specializările „Agricultură (în limba franceză)”, „Exploatarea maşinilor şi instalaŃiilor pentru
agricultură şi industria alimentară”, „Ingineria produselor alimentare” şi se modifică la
specializarea „Controlul şi expertiza produselor alimentare” , structura FacultăŃii de Horticultură se
completează cu specializarea „Inginerie şi management în industria turismului” şi se modifică la
specializările „Inginerie economică în agricultură”, „Inginerie şi management în alimentaŃia publică
şi agroturism”, structura FacultăŃii de Medicină Veterinară se completează cu specializarea
„Controlul şi securitatea produselor industriale”, astfel:
Agricultură (în limba franceză)
A
Zi
240

Exploatarea maşinilor şi
Agronomie
Facultatea de
Agricultură

AP

Zi

240

AP

Zi

240

A

Zi

240

A

Zi
Zi/F
R

240

A

Zi

240

AP

Zi

240

Controlul şi securitatea produselor
AP
industriale

ZI

240
”

instalaţiilor pentru agricultură şi

Ingineria produselor
alimentare
Horticultură

industria alimentară
Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor
alimentare
Peisagistică

Inginerie economică în agricultură A/A
Facultatea de
Horticultură

Facultatea de
Medicină
Veterinară

Inginerie şi
management

Inginerie chimică

Inginerie şi management în
alimentaŃia publică şi agroturism
Inginerie şi management în
industria turismului

240

22. La Anexa nr. 2, la punctul 20 “UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA”,
structura FacultăŃii de Matematică şi Informatică se completează cu specializările „Matematică (în limba
maghiară)” şi „Informatică (în limba engleză, în limba maghiară)”; la Facultatea de Fizică specializarea
Fizica mediului (la Dej) se modifică în „Fizica mediului” şi se completează cu specializarea „Fizică
tehnologică (în limba maghiară)”; structura FacultăŃii de Chimie şi Inginerie Chimică se completează cu
„Chimia şi ingineria substanŃelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba germană, în limba
maghiară)” şi „ŞtiinŃa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba engleză)”; structura
FacultăŃii de Biologie şi Geologie se completează cu specializarea „Ecologie şi protecŃia mediului (în limba
germană, în limba maghiară)”; la Facultatea de Drept se modifică specializarea „Drept”; structura FacultăŃii
de Litere se completează cu specializarea „Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română /
Limba şi literatura maghiară/ Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă,
rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/ Literatură
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universală şi comparată şi specializarea „Literatură universală şi comparată” se modifică în „Literatură
universală şi comparată- Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă,
ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)”; structura FacultăŃii de Istorie şi
Filosofie se completează cu specializările „Filosofie (în limba maghiară)”, „Filosofie (în limba germană)” şi
„Istoria artei (în limba maghiară)”; structura FacultăŃii Sociologie şi AsistenŃă Socială se completează cu
specializările „Sociologie (în limba maghiară)”, „Antropologie (in limba maghiară)”, „Resurse umane”,
„Resurse umane (în limba maghiară)” şi „AsistenŃă socială (in limba maghiară)” şi se modifică la
specializările „AsistenŃă socială” şi „Antropologie”; structura FacultăŃii Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe
ale EducaŃiei se completează cu specializările „Pedagogie (in limba maghiară)”, „Psihopedagogie specială
(in limba maghiară)”, „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (in limba germană, la Sibiu)”,
„Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)”, „Pedagogia
învăŃământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare), şi se modifică la specializările
„Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar”, „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la
Năsăud)”, „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Sibiu)”, „Pedagogia învăŃământului primar şi
preşcolar (la Sighetu-MarmaŃiei)”, „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)”;
structura FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi Gestiunea Afacerilor se completează cu specializarea
„Economia firmei (la Sfântu Gheorghe, în limba maghiară)” şi se modifică la specializările „Economie
agroalimentară şi a mediului”, „Economia comerŃului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară)”,
„Economia comerŃului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)”, „Contabilitate şi informatică de
gestiune (la Sighetu MarmaŃiei)”, „Informatică economică (în limba maghiară)”, „Management (în limba
maghiară)”, „Marketing (în limba maghiară)”, specializarea „Afaceri internaŃionale” se modifică în
„Economie şi afaceri internaŃionale” şi specializarea „Afaceri internaŃionale (în limba germană)” se
modifică în „Economie şi afaceri internaŃionale (în limba germană)”; la Facultatea de Studii Europene se
modifică specializarea „RelaŃii internaŃionale şi studii europene”; structura FacultăŃii de Business se
completează cu specializarea „Administrarea afacerilor(în limba engleză)”; structura FacultăŃii de ŞtiinŃe
Politice, Administrative şi ale Comunicării se completează cu specializările „ŞtiinŃe politice (în limba
maghiară)”, „AdministraŃie publică (în limba maghiară, la Sfântu-Gheorghe)”, „Jurnalism (în limba
maghiară)”, „Jurnalism (în limba germană)” şi se modifică la specializările „ȘtiinŃe politice”, „AdministraŃie
publică”, „AdministraŃie publică (la BistriŃa)”, „AdministraŃie publică (la Satu-Mare)”, „AdministraŃie
publică (la Sfântu-Gheorghe)”, „Jurnalism”, „Comunicare şi relaŃii publice”; structura FacultăŃii de
Teologie Reformată se completează cu specializarea „Teologie reformată didactică (în limba maghiară)”;
structura FacultăŃii de Teologie romano-catolică se completează cu specializarea „Teologie romano-catolică
didactică (în limba maghiară)”; structura FacultăŃii de Teatru şi Televiziune se completează cu specializările
„Artele spectacolului (actorie, regie) (în limba maghiară)” şi „Teatrologie(în limba maghiară)”, astfel:
Matematică
Matematică (în limba maghiară) A
Zi
180
Facultatea de
Matematică şi
Informatică (în limba engleză, în
Informatică
A
Zi
180
Informatică
limba maghiară)
ŞtiinŃe inginereşti
Fizică tehnologică (în limba
Facultatea de
A
Zi
240
aplicate
maghiară)
Fizică
ŞtiinŃa mediului
Fizica mediului
A
Zi
180
Facultatea de
Chimia şi ingineria substanŃelor
Chimie şi
organice, petrochimie şi
Inginerie chimică
A
Zi
240
Inginerie
carbochimie (în limba germană,
Chimică
în limba maghiară)
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Facultatea de
Biologie şi
Geologie
Facultatea de
Drept

Facultatea de
Litere

Facultatea de
Istorie şi
Filosofie

Facultatea de
Sociologie şi
AsistenŃă
Socială

ŞtiinŃa mediului
Drept

Limbă şi literatură

Filosofie
Istorie

Sociologie

AsistenŃă socială
Facultatea de
Psihologie şi
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei

ŞtiinŃe ale educaŃiei

ŞtiinŃa şi ingineria materialelor
oxidice şi nanomateriale (în
limba germană)
Ecologie şi protecŃia mediului
(în limba germană, în limba
maghiară)
Drept
Literatură universală şi
comparată- Limba şi literatura
modernă (engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă, rusă,
ucraineană, norvegiană,
finlandeză, japoneză, chineză,
coreeană, ebraică)
Limba şi literatura finlandeză Limba şi literatura română /
Limba şi literatura maghiară/
Limba şi literatura modernă
(engleză, franceză, germană,
italiană, spaniolă, rusă,
norvegiană, japoneză, chineză,
coreană, ebraică)/Limba
latină/Limba greacă veche/
Literatură universală şi
comparată
Filosofie (în limba maghiară)
Filosofie (în limba germană)
Istoria artei (în limba maghiară)
Sociologie (în limba maghiară)
Antropologie
Antropologie (in limba
maghiară)
Resurse umane
Resurse umane (în limba
maghiară)
AsistenŃă socială
AsistenŃă socială (in limba
maghiară)
Pedagogie (in limba maghiară)
Psihopedagogie specială (in
limba maghiară)
Pedagogia învăŃământului primar
şi preşcolar

A

Zi

240

A

Zi

180

A/A

Zi/ID 240

A

Zi

180

AP

Zi

180

A
A
A
A
A

Zi
Zi
Zi
Zi
Zi

180
180
180
180
180

A

Zi

180

AP
AP

Zi

180

Zi

180

A/A

Zi/iD 180

A

ID

180

A

Zi

180

A

Zi

180

A/A

Zi/ID 180

Pedagogia învăŃământului primar A
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Zi

180

şi preşcolar (la Năsăud)
Pedagogia învăŃământului primar
A/AP
şi preşcolar (la Sibiu)
Pedagogia învăŃământului primar
şi preşcolar (in limba germană,
A
la Sibiu)
Pedagogia învăŃământului primar
şi preşcolar (la SighetuA/AP

Zi/ID 180
Zi

180

Zi/ID 180

Marmaţiei)

Pedagogia învăŃământului primar
AP
ID
180
şi preşcolar (la Satu Mare), (în
limba maghiară)
Pedagogia învăŃământului primar
AP
ID
180
şi preşcolar (la Odorheiu
Secuiesc), (în limba maghiară)
Pedagogia învăŃământului primar
AP/AP Zi/ID 180
şi preşcolar (la Târgu Mureş)
Facultatea de
ŞtiinŃe
Economice şi
Gestiunea
Afacerilor

Economie

Administrarea
afacerilor

Contabilitate
Cibernetică, statistică
şi informatică
economică
Economie şi afaceri
internaŃionale

Economie agroalimentară şi a
mediului
Economia firmei (la Sfântu
Gheorghe, în limba maghiară)
Economia comerŃului, turismului
şi serviciilor (în limba maghiară)
Economia comerŃului, turismului
şi serviciilor (la Sfântu
Gheorghe)
Contabilitate şi informatică de
gestiune (la Sighetu MarmaŃiei)
Informatică economică (în limba
maghiară)

Economie şi afaceri
internaŃionale
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A/AP

Zi/ID 180

A

Zi

A/A

Zi/ID 180

180

AP/AP Zi/ID 180
AP/AP Zi/ID 180
A/A

Zi/ID 180

A/A

Zi/ID 180

Economie şi afaceri
A

ID

A/A

Zi/ID 180

Marketing (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID 180

RelaŃii internaŃionale
şi studii europene

RelaŃii internaŃionale şi studii
europene

A/A

Zi/ID 180

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor(în
limba engleză)
ŞtiinŃe politice
ŞtiinŃe politice (în limba
maghiară)
AdministraŃie publică
AdministraŃie publică (la
BistriŃa)
AdministraŃie publică (la SatuMare)
AdministraŃie publică (la SfântuGheorghe)
AdministraŃie publică (la SfântuGheorghe) (în limba maghiară)
Jurnalism
Jurnalism (în limba maghiară)
Jurnalism (în limba germană)
Comunicare şi relaŃii publice

A

Zi

A/A

Zi/ID 180

A

Zi

A/A

Zi/ID 180

A/AP

Zi/ID 180

Management
Marketing
Facultatea de
Studii
Europene
Facultatea de
Business

ŞtiinŃe politice

Facultatea de
ŞtiinŃe Politice,
ŞtiinŃe administrative
Administrative
şi ale
Comunicării

ŞtiinŃe ale
comunicării
Facultatea de
Teologie
Reformată
Facultatea de
Teologie
Romano Catolică
Facultatea de
Teatru şi
Televiziune

internaŃionale (în limba
germană)
Management (în limba
maghiară)

180

180

180

AP/AP Zi/ID 180
A/AP

Zi/ID 180

A/AP

Zi/ID 180

A/A
A
A
A/A

Zi/ID
Zi
Zi
Zi/ID

180
180
180
180

Teologie

Teologie reformată didactică (în
limba maghiară)

A

Zi

180

Teologie

Teologie romano-catolică
didactică (în limba maghiară)

A

Zi

180

Artele spectacolului (actorie,
regie) (în limba maghiară)

A

Zi

180

Teatrologie(în limba maghiară)

A

Zi

180
”

Teatru
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23. La Anexa nr. 2, la punctul 23 “ UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJNAPOCA”, structura FacultăŃii de Arte Decorative şi Design se completează cu specializarea
„Modă - design vestimentar”, astfel:
Facultatea de
Arte
Arte plastice,
Modă - design vestimentar
A
Zi
180”
decorative şi design
Decorative şi
Design
24. La Anexa nr. 2, la punctul 24 “ UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANłA”, la
Facultatea de Istorie şi ŞtiinŃe Politice se modifică specializările „Istorie” şi „ŞtiinŃe politice”;
denumirea FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Administrative se modifică în Facultatea de Drept, ŞtiinŃe
Administrative şi Sociologie; la Facultatea de ŞtiinŃe Economice se modifică specializarea „FinanŃe

şi bănci”; structura FacultăŃii de Medicină se completează cu specializarea „Medicină
engleză)”, astfel:
Facultatea de
Istorie
Istorie
A
Zi
Istorie şi
ŞtiinŃe politice
ŞtiinŃe politice
A
Zi
ŞtiinŃe Politice
Facultatea de
ŞtiinŃe
FinanŃe
FinanŃe şi bănci
A/AP Zi/ID
Economice
Facultatea de
Sănătate
Medicină (în limba engleză) A
Zi
Medicină

(în limba
180
180
180
360

25. La Anexa nr. 2, la punctul 26 “ UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, la Facultatea de Litere se
modifică specializările „Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză,
engleză) ( Drobeta Turnu-Severin)” şi „Comunicare şi relaŃii publice”, la Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor se modifică specializarea „Economia comerŃului, turismului şi serviciilor”
şi la Facultatea de Electrotehnică se modifică specializarea „Inginerie economică în domeniul
electric, electronic şi energetic”, astfel:
Limba şi literatura română O limbă şi literatură
Limbă şi literatură
A
Zi
180
Facultatea de
modernă (franceză, engleză)
Litere
( Drobeta Turnu-Severin)
ŞtiinŃe ale
Comunicare şi relaŃii publice A
Zi
180
comunicării
Facultatea de
Administrarea
Economia comerŃului,
Economie şi
A
Zi
180
turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Afacerilor
Facultatea de
Inginerie şi
Inginerie economică în
A
Zi
240
Electrotehnică management
domeniul electric, electronic
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şi energetic
26. La Anexa nr. 2, la punctul 28 “UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAłI”
denumirea FacultăŃii de ȘtiinŃe Economice se modifică în Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, specializările din cadrul FacultăŃii de Inginerie Electrică şi Electronică şi FacultăŃii de
ȘtiinŃa Calculatoarelor se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea Facultatea de
Automatică Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, la Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria
Alimentelor, specializarea „Ecologie şi protecŃia mediului” se modifică, la Facultatea de Arte
specializarea „Interpretare muzicală – canto” se modifică, denumirea FacultăŃii de ȘtiinŃe
Economice se modifică în Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea
Transfrontalieră de ŞtiinŃe Umaniste, Economice şi Inginereşti* (Se referă la reintroducerea
extensiei la Cahul) se completează cu specializările „Limbi moderne aplicate”, „Ingineria şi
protecŃia mediului în industrie”, „Contabilitate şi informatică de gestiune” şi „FinanŃe şi bănci”,
astfel:
Facultatea de ŞtiinŃa
Ecologie şi protecŃia
ŞtiinŃa mediului
A
Zi
180
şi Ingineria
mediului
Alimentelor
Interpretare muzicală Facultatea de Arte
Muzică
A
Zi
240
canto
Limbi moderne
Limbi moderne aplicate
AP
Zi
180
Facultatea
aplicate
Transfrontalieră de
Contabilitate şi informatică
Contabilitate
A
Zi
180
ŞtiinŃe Umaniste,
de gestiune
Economice şi
A
Zi
180
FinanŃe
FinanŃe şi bănci
Inginereşti*
Ingineria
Ingineria şi protecŃia
AP
Zi
240
mediului
mediului în industrie
27. La Anexa nr. 2, la punctul 29 “UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN
IAŞI”, la Facultatea de Mecanică specializarea „Robotică” se modifică astfel:
Facultatea de
Mecatronică şi
Robotică
A
Zi
240
Mecanică
robotică
28. La Anexa nr. 2, la punctul 30 “ UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI”, la Facultatea de Agricultură
specializările „Biologie”, „Agricultură”, „Tehnologia prelucrării produselor agricole”, „Inginerie
economică în agricultură” se modifică, la Facultatea de Horticultură specializarea „Horticultură” se
modifică, la Facultatea de Zootehnie specializările „Zootehnie”, „Piscicultură şi acvacultură” se
modifică, astfel:
Biologie
Biologie
A
Zi
180
Agronomie
Agricultură
A/A
Zi/ID 240
Facultatea de
Ingineria produselor
Tehnologia prelucrării
A
Zi
240
Agricultură
alimentare
produselor agricole
Inginerie şi
Inginerie economică în
A/A
Zi/ID 240
management
agricultură
Facultatea de
Horticultură
Horticultură
A/A
Zi/ID 240
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Horticultură
Facultatea de
Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie
Piscicultură şi acvacultură

A/A
A

Zi/ID
Zi

240
240

29. La Anexa nr. 2, la punctul 31 “UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI”,
la Facultatea de Filosofie şi ŞtiinŃe Social – Politice specializarea „Comunicare şi relaŃii publice” se
modifică, la Facultatea de Fizică specializarea „Fizică informatică” se modifică, la Facultatea de
Geografie şi Geologie specializarea „Geografia turismului (în limba franceză)” se modifică şi la
Facultatea de Litere specializările „Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată”,
„O limbă şi literatură modernă (A) - Literatură universală şi comparată” se modifică, astfel:
Facultatea de Filosofie
ŞtiinŃe ale
Comunicare şi relaŃii
şi ŞtiinŃe Social A/AP
Zi/ID
180
comunicării
publice
Politice
Facultatea de Fizică
Fizică
Fizică informatică
A
Zi
180
Facultatea de
Geografia turismului (în
Geografie
A
Zi
180
Geografie şi Geologie
limba franceză)
Limba şi literatura
română - Literatură
A
Zi
180
Limbă şi
universală şi comparată
Facultatea de Litere
literatură
O limbă şi literatură
modernă (A) - Literatură
A
Zi
180
universală şi comparată
30. La Anexa nr. 2, la punctul 32 “UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T.
POPA” DIN IAŞI”, la Facultatea de Medicină specializările „AsistenŃă medicală generală”,
„AsistenŃă medicală generală (la Botoşani)”, „AsistenŃă medicală generală (la Bacău)” se modifică,
la Facultatea de Medicină Dentară specializarea „AsistenŃă dentară” se modifică, astfel:
AsistenŃă medicală generală A
Zi
240
AsistenŃă medicală generală
A
Zi
240
Facultatea de Medicină
Sănătate (la Botoşani)
AsistenŃă medicală generală
AP
Zi
240
(la Bacău)
Facultatea de Medicină
Sănătate AsistenŃă dentară
A
Zi
180
Dentară
31. La Anexa nr. 2, la punctul 33 “ UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN
IAŞI” la Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design se introduce specializarea Arte textile –
design textil astfel:
Facultatea de Arte
Arte plastice,
Plastice, Decorative decorative şi
Arte textile – design textil
A
Zi
180
şi Design
design
32. La Anexa nr. 2, la punctul 34 “UNIVERSITATEA DIN ORADEA” Facultatea de Arte Vizuale
se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar”, la Facultatea de Energetică
specializarea „Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic” se modifică, la
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Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei specializarea „Electromecanică (la
Beiuş)” se modifică, la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică specializarea „Inginerie
economică în domeniul mecanic” se modifică, la Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii
InternaŃionale specializarea „RelaŃii internaŃionale şi studii europene(în limba engleză)” se
modifică, la Facultatea de ProtecŃia Mediului specializările „Exploatări forestiere”, „Zootehnie”,
„Controlul şi expertiza produselor alimentare” se modifică, la Facultatea de ŞtiinŃe specializarea
„Informatică” se modifică, la Facultatea de ŞtiinŃe Economice specializările „FinanŃe şi bănci”,
„Economia comerŃului, turismului şi serviciilor”, „Contabilitate şi informatică de gestiune”,
„Afaceri internaŃionale”, „Management”, „Marketing” se modifică, la Facultatea de ŞtiinŃe Politice
şi ŞtiinŃele Comunicării specializarea „Jurnalism” se modifică, la Facultatea de ŞtiinŃe Socio Umane specializarea „Psihopedagogie specială” se modifică şi denumirea FacultăŃii de Teologie
Ortodoxă se modifică în Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, astfel:
Facultatea de
Arte plastice,
Modă - design vestimentar
AP
Zi
180
Arte Vizuale
decorative şi design
Inginerie economică în
Facultatea de
Inginerie şi
Zi
240
domeniul electric, electronic A
Energetică
management
şi energetic
Facultatea de
Inginerie
Electrică şi
Inginerie electrică
Electromecanică ( la Beiuş) A
Zi
240
Tehnologia
InformaŃiei
Facultatea de
Inginerie şi
Inginerie economică în
Inginerie
A/A
Zi/ID 240
Managerială şi management
domeniul mecanic
Tehnologică
Silvicultură
Exploatări forestiere
A
Zi
240
Facultatea de
Zootehnie
Zootehnie
A
Zi
240
ProtecŃia
Ingineria produselor
Controlul şi expertiza
Mediului
A
Zi
240
alimentare
produselor alimentare
Facultatea de
Informatică
Informatică
A
Zi
180
ŞtiinŃe
FinanŃe
FinanŃe şi bănci
A/A
Zi/ID 180
Administrarea
Economia comerŃului,
A/A
Zi/ID 180
afacerilor
turismului şi serviciilor
Facultatea de
Contabilitate şi informatică
Contabilitate
A/A
Zi/ID 180
ŞtiinŃe
de gestiune
Economice
Economie şi afaceri
Afaceri internaŃionale
A/A
Zi/ID 180
internaŃionale
Management
Management
A/A
Zi/ID 180
Marketing
Marketing
A/A
Zi/ID 180
33. La Anexa nr. 2, la punctul 35 “ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI” la Facultatea de
Inginerie Mecanică şi Electrică specializările „Calculatoare” şi „Energetică industrială” se modifică
astfel:
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Facultatea de
Inginerie
Mecanică şi
Electrică

Calculatoare şi
Calculatoare
tehnologia informaŃiei

A

Zi

240

Inginerie energetică

A

Zi

240

Energetică industrială

34. La Anexa nr. 2, la punctul 36 “UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI”, la Facultatea de
Electronică, ComunicaŃii şi Calculatoare specializarea „Calculatoare” se modifică, la Facultatea de
Teologie Ortodoxă specializarea „Pedagogie muzicală” se modifică, la Facultatea de ŞtiinŃe ale
EducaŃiei specializarea „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Alexandria)” se
modifică, astfel:
Calculatoare şi
Facultatea de Electronică,
tehnologia
Calculatoare
A
Zi
240
ComunicaŃii şi Calculatoare
informaŃiei
Facultatea de Teologie
Muzică
Pedagogie muzicală
A
Zi
180
Ortodoxă
Pedagogia
Facultatea de ŞtiinŃe ale
ŞtiinŃe ale
învăŃământului primar
A
Zi
180
EducaŃiei
educaŃiei
şi preşcolar (la
Alexandria)
35. La Anexa nr. 2, la punctul 37 “ UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI” la
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică specializarea „Calculatoare” se modifică şi la
Facultatea de ŞtiinŃe Economice specializarea „FinanŃe şi bănci” se modifică astfel:
Facultatea de
Calculatoare şi
Inginerie
Calculatoare
A
Zi
240
Mecanică şi
tehnologia informaŃiei
Electrică
Facultatea de
ŞtiinŃe
FinanŃe
FinanŃe şi bănci
A
Zi
180
Economice
36. La Anexa nr. 2, la punctul 38 “UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIłA” la
Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative denumirea specializării „Teologie ortodoxă
didactică” se modifică în „Teologie ortodoxă didactică (la Caransebeş)”.
Facultatea de
Istorie
Istorie
AP Zi
180
ŞtiinŃe
Teologie ortodoxă didactică (la
Economice şi
Teologie
A
Zi
180
Caransebeş)
Administrative
37. La Anexa nr. 2, la punctul 39 “UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU”,
„Facultatea de Inginerie se completează cu specializarea „Inginerie economică industrială”, la
Facultatea de ŞtiinŃe specializările „Informatică”, „Biologie” se modifică şi se introduce
specializarea „Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar(în limba germană)”, la Facultatea de
ŞtiinŃe Economice specializările „FinanŃe şi bănci” „Economia comerŃului, turismului şi serviciilor”
se modifică, astfel:
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Facultatea de
Inginerie

Facultatea de
ŞtiinŃe

Facultatea de
ŞtiinŃe
Economice

Inginerie şi management

Inginerie economică
industrială

AP

Zi

Informatică

Informatică

A

Zi

Biologie

Biologie

A

Zi

ŞtiinŃe ale educaŃiei

Pedagogia învăŃământului
primar şi preşcolar(în limba
germană)

AP

Zi

FinanŃe

FinanŃe şi bănci

A/A

Zi/ID

Administrarea afacerilor

Economia comerŃului,
turismului şi serviciilor

A/A

Zi/ID

24
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0

38. La Anexa nr. 2, la punctul 40 “UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA”,
la Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport specializarea „Kinetoterapie şi motricitate specială” se
modifică, la Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor specializarea „Electronică
aplicată” se modifică şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie Publică se completează cu
specializarea „Economie generală şi comunicare economică”, astfel:
Facultatea de EducaŃie
EducaŃie fizică şi
Kinetoterapie şi
A
Zi
180
Fizică şi Sport
sport
motricitate specială
Facultatea de Inginerie
Inginerie electronică
Electronică aplicată
A
Zi
240
Electrică şi ŞtiinŃa
şi telecomunicaŃii
Calculatoarelor
Facultatea de ŞtiinŃe
Economie generală şi
Economice şi
Economie
AP Zi
180
comunicare economică
AdministraŃie Publică
39. La Anexa nr. 2, la punctul 41 “UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE” la
Facultatea de ŞtiinŃe Economice specializările „Management”, „Marketing” se modifică, denumirea
FacultăŃii de Drept şi Social-Politice se modifică în Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Social – Politice,
astfel:
Facultatea de ŞtiinŃe
Management Management
A/A
Zi/ID 180
Economice
Marketing
Marketing
A/A
Zi/ID 180
40. La Anexa nr. 2, la punctul 42 “UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN
TÂRGU-JIU” la Facultatea de Inginerie specializarea „Managementul energiei” se modifică,
specializările din cadrul FacultăŃii de ȘtiinŃe Juridice şi specializarea „Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză” se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea Facultatea de
ŞtiinŃe Juridice şi Litere, specializările „Istorie”, „RelaŃii internaŃionale şi studii europene”,
„AdministraŃie publică”, „Comunicare şi relaŃii publice” se reorganizează într-o nouă facultate
având denumirea Facultatea de AdministraŃie Publică şi Studii Politice Comparate şi specializările
„AsistenŃă medicală generală”, şi specializările din cadrul FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport se
reorganizează într-o nouă facultate având denumirea Facultatea de AsistenŃă Medicală şi Tehnică
Dentară, Artă şi Cultură Fizică, astfel:
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Facultatea de
Inginerie

Inginerie
energetică

Facultatea de
ŞtiinŃe Juridice şi
Litere

Drept

Facultatea de
AdministraŃie
Publică şi Studii
Politice
Comparate

Facultatea de
AsistenŃă
Medicală şi
Tehnică Dentară,
Artă şi Cultură
Fizică

Limbă şi literatură
Istorie
RelaŃii
internaŃionale şi
studii europene
ŞtiinŃe
administrative
ŞtiinŃe ale
comunicării
Sănătate
Arte plastice,
decorative şi
design
EducaŃie fizică şi
sport

Managementul energiei

A

Zi

240

Drept
Ordine şi siguranŃă publică
Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză
Istorie

A/AP Zi/ID 240
AP
Zi
180
AP

Zi

180

AP

Zi

180

RelaŃii internaŃionale şi studii
europene

AP

Zi

180

AdministraŃie publică

A/AP Zi/ID 180

Comunicare şi relaŃii publice

AP

Zi

180

AsistenŃă medicală generală

AP

Zi

240

Pedagogia artelor plastice şi
decorative

AP

Zi

180

AP

Zi

180

AP

Zi

180

EducaŃie fizică şi sportivă
Kinetoterapie şi motricitate
specială

41. La Anexa nr. 2, la punctul 43 „UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU-MUREŞ”,
la Facultatea de ŞtiinŃe şi Litere specializarea „Limba şi literatura română - Limba şi literatura
engleză” se modifică astfel:
Facultatea de
Limbă şi
Limba şi literatura română - Limba
A/A
Zi/FR 180
ŞtiinŃe şi Litere literatură
şi literatura engleză
42. La Anexa nr. 2, la punctul 46 “ UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA” , la
Facultatea de Automatică şi Calculatoare specializarea „Calculatoare (în limba engleză)” se
modifică, Facultatea de Arhitectură se completează cu specializarea „Mobilier şi amenajări
interioare”, la Facultatea de Electronică şi TelecomunicaŃii specializarea „Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaŃii (în limba engleză)” se modifică, la Facultatea de Mecanică specializarea „ŞtiinŃe
inginereşti aplicate se modifică”, la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine specializarea
„Comunicare şi relaŃii publice” se modifică şi la Facultatea de Inginerie din Hunedoara
specializarea „Inginerie economică în industria chimică şi de materiale” se modifică, astfel :
Facultatea de
Calculatoare şi
Calculatoare (în limba
A Zi 240
Automatică şi
tehnologia
engleză)
Calculatoare
informaŃiei
Facultatea de
Mobilier şi amenajări
Arhitectură
AP Zi 180
Arhitectură
interioare
Facultatea de
Tehnologii şi sisteme de
Inginerie electronică
A Zi 240
Electronică şi
telecomunicaŃii (în limba
şi telecomunicaŃii
TelecomunicaŃii
engleză)
Facultatea de Mecanică ŞtiinŃe inginereşti
Inginerie medicală
A Zi 240
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aplicate
Departamentul de
Comunicare şi Limbi
Străine

ŞtiinŃe ale
comunicării

Comunicare şi relaŃii publice A

Zi

180

Facultatea de Inginerie
din Hunedoara

Inginerie şi
management

Inginerie economică în
industria chimică şi de
materiale

Zi

240

A

43. La Anexa nr. 2, la punctul 47 “UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA”, la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
specializarea „Silvicultură” se modifică şi la Facultatea de Medicină Veterinară specializarea
„Medicină veterinară (în limba engleză)” se modifică, astfel:
Facultatea de
Silvicultură
Silvicultură
A Zi 240
Horticultură şi
Silvicultură
Facultatea de Medicină
Medicină veterinară (în
Medicină veterinară
A Zi 360
Veterinară
limba engleză)
44. La Anexa nr. 2, la punctul 48 “UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA”, la
Facultatea de ŞtiinŃe Politice, Filosofie şi ŞtiinŃe ale Comunicării specializarea „Comunicare şi
relaŃii publice” se modifică şi Facultatea de Arte şi Design se completează cu specializarea „Modă design vestimentar”, astfel:
Facultatea de ŞtiinŃe
ŞtiinŃe ale
Comunicare şi relaŃii
Politice, Filosofie şi
A Zi 180
comunicării
publice
ŞtiinŃe ale Comunicării
Facultatea de Arte şi
Arte plastice,
Modă - design vestimentar A Zi 180
Design
decorative şi design
45. La Anexa nr. 2, la punctul 52 “ACADEMIA NAłIONALĂ DE INFORMAłII „MIHAI
VITEAZUL"DIN BUCUREŞTI”,Facultatea de InformaŃii” se completează cu specializarea „Studii
de securitate şi informaŃii”, astfel:
Facultatea de
ŞtiinŃe militare şi
Studii de securitate şi
AP
Zi
180
InformaŃii
informaŃii
informaŃii
46. La Anexa nr. 2, la punctul 56 “ACADEMIA FORłELOR TERESTRE „NICOLAE
BĂLCESCU" DIN SIBIU”, la Facultatea de Management Militar specializările „AdministraŃie
publică”, Managementul organizaŃiei, Management economico-financiar se modifică, astfel:
ŞtiinŃe
AdministraŃie publică
A
Zi
180
administrative
Management
Managementul organizaŃiei
A
Zi
180
Militar
ŞtiinŃe militare şi
Management economicoinformaŃii
A
Zi
180
financiar
Anexa nr. 3. Completări şi modificări
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47. La Anexa nr. 3, la punctul 2 –“ UNIVERSITATEA ,,TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI”
Facultatea de ȘtiinŃe Economice din Tg. Jiu” se completează cu specializarea „Economia
comerŃului, turismului şi serviciilor”, astfel:
Facultatea de ŞtiinŃe
Administrarea Economia comerŃului,
AP Zi
180
Economice din Târgu-Jiu
afacerilor
turismului şi serviciilor
48. La Anexa nr. 3, punctul 3 – “UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN
BUCUREŞTI” la Facultatea de ȘtiinŃe Economice se modifică specializările „Economia
comerŃului, turismului şi serviciilor” şi „Contabilitate şi informatică de gestiune”, astfel:
Administrarea
Economia comerŃului,
AP/AP Zi/ID
180
Facultatea de
afacerilor
turismului şi serviciilor
ŞtiinŃe Economice
Contabilitate şi
Contabilitate
A/AP
Zi/ID
180
informatică de gestiune
49. La Anexa nr. 3, la punctul 5 –“UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI”, la
Facultatea de ȘtiinŃe Economice, specializarea „Economia comerŃului, turismului şi serviciilor” se
modifică, astfel:
Facultatea de
Administrarea
Economia comerŃului,
A/AP Zi/ID
180
ŞtiinŃe Economice
afacerilor
turismului şi serviciilor
50. La Anexa nr. 3, punctul 6 – “UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN BUCUREŞTI”, se
completează Facultatea de Management Agroturistic din Buzău care va avea următorul cuprins:
Facultatea de
Inginerie şi management
Inginerie şi
10 Management
AP
Zi
240
în alimentaŃia publică şi
management
Agroturistic din Buzău
agroturism
51. La Anexa nr. 3, la punctul 7 – “UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI”,
Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport se completează cu specializarea „Kinetoteapie şi motricitate
specială”:
EducaŃie Fizică şi
EducaŃie fizică şi Kinetoteapie şi
Sport
AP
Zi
180
sport
motricitate specială
52. La Anexa nr. 3, la punctul 8 - “UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE ȘI ARTE
,,GHEORGHE CRISTEA” DIN BUCUREȘTI”, la Facultatea de Arte şi ȘtiinŃe, specializarea
„Artele spectacolului (coregrafie)” se modifică, astfel:
Teatru
Artele spectacolului
A
Zi
180
Facultatea de Arte şi
(coregrafie)
ȘtiinŃe
53. La Anexa nr. 3, la punctul 10 – “UNIVERSITATEA ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI” la
Facultatea de Management-Marketing, specializarea „Economia comerŃului, turismului şi
serviciilor” se modifică astfel:
Facultatea de
Administrare Economia comerŃului, turismului şi
A
Zi
180
Managementa afacerilor
serviciilor
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Marketing
54. La Anexa nr. 3, punctul 13 –“ UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN
ARAD”, la Facultatea de ŞtiinŃe Juridice specializarea „Drept” se modifică, structura FacultăŃii de
ŞtiinŃe Economice se completează cu specializarea „Administrarea afacerilor (în limba engleză)”,
iar specializările „Contabilitate şi informatică de gestiune” şi „Marketing” se modifică, structura
FacultăŃii de ŞtiinŃe Umaniste, Politice şi Administrative se completează cu specializarea „PoliŃie
comunitară”, iar specializările „Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză,
franceză şi germană)” şi „RelaŃii internaŃionale şi studii europene” se modifică, la Facultatea de
Psihologie, ŞtiinŃe ale EducaŃiei şi AsistenŃă Socială specializările „AsistenŃă socială”, „Pedagogia
învăŃământului primar şi preşcolar” şi „Psihologie” se modifică, structura FacultăŃii de Informatică
se completează cu specializarea „Informatică (în limba engleză)”, astfel:
Facultatea de
A/A/A
Zi/ID/FR 240
Drept
Drept
ŞtiinŃe Juridice
P
Contabilitate şi informatică de A/ A/
Contabilitate
Zi/ID/FR 180
AP
gestiune
Facultatea de
Administrarea
Administrarea afacerilor (în
ŞtiinŃe
A
Zi
180
afacerilor
limba engleză)
Economice
A/ A/
Marketing
Marketing
Zi/ID/FR 180
AP
Limbi moderne aplicate (câte
Limbi moderne
A/AP Zi/FR
180
două limbi străine dintre:
aplicate
Facultatea de
engleză, franceză şi germană)
ŞtiinŃe
RelaŃii
Umaniste,
RelaŃii internaŃionale şi studii
A
Zi
180
internaŃionale şi
Politice şi
europene
studii europene
Administrative
ŞtiinŃe
AP
Zi
180
PoliŃie comunitară
administrative
Facultatea de
AsistenŃă socială
AsistenŃă socială
A/AP Zi/ID
180
Psihologie,
ŞtiinŃe ale
Pedagogia învăŃământului
A/AP Zi/ID
180
ŞtiinŃe ale
educaŃiei
primar şi preşcolar
EducaŃiei şi
AsistenŃă
Psihologie
Psihologie
A/AP Zi/ID
180
Socială
Facultatea de
Informatică
Informatică (în limba engleză) A
Zi
180
Informatică
55. La Anexa nr. 3, punctul 14 –“ UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU”,
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune îşi modifică denumirea în Facultatea de
FinanŃe şi Contabilitate având în structură specializările „FinanŃe şi bănci” şi „Contabilitate şi
informatică de gestiune”, Facultatea de Management îşi modifică denumirea în Facultatea de Drept
şi AdministraŃie având în structură specializările „Drept”, „AsistenŃă socială” şi „AdministraŃie
publică”, iar Facultatea de Economia Afacerilor îşi modifică denumirea în Facultatea de
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Management – Marketing având în structură specializările „Economia comerŃului, turismului şi
serviciilor”, „Informatică economică”, „Marketing” şi „Management”, astfel:
Facultatea de
FinanŃe
FinanŃe şi bănci
AP
Zi
180
Contabilitate şi informatică de
FinanŃe şi
Contabilitate
A/AP Zi/FR 180
gestiune
Contabilitate
Drept
Drept
AP
Zi
240
Facultatea de
AsistenŃă socială AsistenŃă socială
AP
Zi
180
Drept şi
ŞtiinŃe
AdministraŃie publică
A/AP Zi/ID 180
AdministraŃie
administrative
Administrarea
Economia comerŃului, turismului şi
AP
Zi
180
afacerilor
serviciilor
Cibernetică,
Facultatea de
statistică şi
Informatică economică
AP
Zi
180
Management - informatică
Marketing
economică
A/AP/ Zi/FR
Marketing
Marketing
180
AP
/ID
Management
Management
A/AP Zi/FR 180
56. La Anexa nr. 3, la punctul 17 – “ UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN
CONSTANłA”, la Facultatea de Drept şi ȘtiinŃe Administrative specializarea „AdministraŃie
publică” se modifică, şi la Facultatea de ȘtiinŃe Economice se completează cu specializarea
„Marketing” şi specializarea „Management” se modifică, astfel:
Facultatea de
A
Zi
180
ȘtiinŃe
AdministraŃie publică
Drept şi ȘtiinŃe
administrative
Administrative
Facultatea de
Marketing
Marketing
AP
Zi
180
Management
A
Zi
180
ȘtiinŃe Economice Management
57. La Anexa nr. 3, la punctul 22 – “ UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"
DIN PITEȘTI”, la Facultatea de FinanŃe-Contabilitate, specializarea „FinanŃe şi bănci” se modifică,
la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu-Vâlcea, specializarea
„Economia comerŃului, turismului şi serviciilor” se modifică, astfel:
Facultatea de FinanŃe FinanŃe
FinanŃe şi bănci
A
Zi
180
Contabilitate
Facultatea de
Administrar Economia comerŃului,
A
Zi
180
Management Marketing ea afacerilor turismului şi serviciilor
în Afaceri Economice
din Râmnicu Vâlcea
58. La Anexa nr. 3, la punctul 30 “UNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI”,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi Facultatea de Limba şi Literatura Română se
reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Litere care va avea în structură specializările
„Limba şi literatura modernă A (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă B (franceză,
engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)” şi „Limba şi literatura română - O limbă
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şi literatură modernă (engleză, franceză)”, Facultatea de Filosofie şi Studii Culturale, Facultatea de
Istorie şi Facultatea de RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene se vor reorganiza într-o singură
facultate - Facultatea de RelaŃii InternaŃionale, Istorie şi Filosofie care va avea în structură
specializările „Filosofie”, „Istorie” şi „RelaŃii internaŃionale şi studii europene”, Facultatea de
FinanŃe şi Bănci din Blaj şi Facultatea de Management Financiar-Contabil din Blaj se reorganizează
într-o singură facultate - Facultatea de ȘtiinŃe Economice din Blaj care va avea în structură
specializările „FinanŃe şi bănci” şi „Administrarea afacerilor”, Facultatea de Muzică şi Facultatea
de Teatru se reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Arte care va avea în structură
specializările „Pedagogie muzicală” şi „Artele spectacolului (actorie)”, astfel:
Limba şi literatura modernă
A (engleză, franceză) Limba şi literatura modernă
A
Zi
180
B (franceză, engleză,
Facultatea de
Limbă şi literatură germană, spaniolă, italiană,
Litere
rusă)/clasică (latină)
Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă A/AP Zi/FR 180
(engleză, franceză)
Filosofie
Filosofie
A/AP Zi/FR 180
Facultatea de
RelaŃii
Istorie
Istorie
A/AP Zi/FR 180
InternaŃionale,
RelaŃii
RelaŃii internaŃionale şi studii
Istorie şi
AP
Zi
180
internaŃionale şi
europene
Filosofie
studii europene
AP/A
Facultatea de
FinanŃe
FinanŃe şi bănci
Zi/FR 180
P
ȘtiinŃe
Economice din Administrarea
Administrarea afacerilor
AP
Zi
180
afacerilor
Blaj
Facultatea de
Muzică
Pedagogie muzicală
A/AP Zi/FR 180
Arte
Teatru
Artele spectacolului (actorie) A
Zi
180
59. La Anexa nr. 3, la punctul 31 – “UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI” DIN IAȘI”, la
,,Facultatea de Economie”, specializările „FinanŃe si bănci” şi „Economia comerŃului, turismului si
serviciilor” se modifică, astfel:
FinanŃe
FinanŃe si bănci
A/AP
Zi/FR 180
Facultatea de
Administrarea
Economia comerŃului,
Economie
AP/AP
Zi/FR 180
Afacerilor
turismului si serviciilor
60. La Anexa nr. 3, punctul 32 – “UNIVERSITATEA ,,APOLONIA” DIN IAȘI”, Facultatea de
Medicină Dentară se completează cu specializarea Tehnică dentară şi specializările Comunicare şi
relaŃii publice şi Jurnalism se reorganizează în Facultatea de ȘtiinŃe ale Comunicării:
Facultatea de
Sănătate
Tehnică dentară
AP
Zi
180
Medicină
Dentară
Comunicare şi relaŃii publice
AP
Zi
180
Facultatea de
ȘtiinŃe ale
Jurnalism
AP
Zi
180
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ȘtiinŃe ale
Comunicării

Comunicării

61. La Anexa nr. 3, punctul 34 – “INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI”, va avea următorul cuprins:
ÎnvăŃământ universitar – ciclul II
Administrarea afacerilor – Executiv MBA
A
Zi
120
62. La Anexa nr. 3, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 35 – “INSTITUTUL
TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA”, care se elimină din anexa 4, punctul curent 4, cu
următorul cuprins:
„35. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
Specializare / Program de studii Forma de învăŃământ Număr de
Domeniul de licenŃă
acreditat (A)
(Zi)
credite
Teologie protestantă pastorală
Teologie
Zi
240
*)
*) A funcŃionat şi înainte de 1989. ”
Anexa nr. 4. Completări şi modificări
63. La anexa nr. 4, numărul curent 3 ,,INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA ILFOV”, domeniul de studii universitare de licenŃă Teologie, specializarea Teologie adventistă
pastorală*) se modifică:
Teologie

Teologie adventistă pastorală*)

Zi

240

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS
64. La anexa 4, numărul curent 5 – FUNDAȚIA ,,SAPIENȚIA" – UNIVERSITATEA
,,SAPIENȚIA" DIN CLUJ-NAPOCA**), domeniul de studii universitare de licenŃă Economie, se
completează cu specializarea Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc*), domeniul de studii
universitare de licenŃă Ingineria produselor alimentare se completează cu specializarea Ingineria
produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc*), domeniul de studii universitare de licenŃă Ingineria
mediului, se completează cu specializarea Ingineria şi protecŃia mediului în industrie (la MiercureaCiuc*):
Economie
Economie agroalimentară (la
Zi
180
*
Miercurea-Ciuc )
Ingineria produselor
Ingineria produselor alimentare (la
Zi
240
*
alimentare
Miercurea-Ciuc )
Ingineria mediului
Ingineria şi protecŃia mediului în
Zi
240
industrie (la Miercurea-Ciuc*)
*) Propunere de acreditare din partea ARACIS
**)Activitatea didactică la specializările instituŃiei cuprinse în prezenta anexă se desfăşoară în limba
maghiară
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65.
La anexa 4, numărul curent 11 ,,INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
FRANCISCAN DIN ROMAN", se completează cu specializarea Filosofie:
Filosofie
Filosofie
Zi
180
66.
La anexa 4, numărul curent 20 - ,,FUNDAłIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA
"TOMIS" DIN CONSTANłA”, domeniul de studii universitare de licenŃă Administrarea afacerilor
se completează cu specializarea Economia comerŃului, turismului, serviciilor şi managamantul
calităŃii:
Administrarea
Economia comerŃului, turismului, serviciilor şi
Zi
180
afacerilor
managamantul calităŃii

67. Anexa 4, se completează cu numărul curent 22 ,,FUNDAłIA LUMINA INSTITUłII DE
ÎNVĂłĂMÂNT DIN BUCUREŞTI”, care va avea următorul cuprins:
Administrarea
Administrarea
Zi
180
afacerilor
afacerilor
Inginerie electronică şi Tehnologii şi sisteme
Zi
240
telecomunicaŃii
de telecomunicaŃii
Calculatoare şi
Tehnologia informaŃiei
Zi
240
tehnologia informaŃiei
RelaŃii internaŃionale şi RelaŃii internaŃionale şi
Zi
180
studii europene
studii europene
Anexa nr. 5. Completări şi modificări
68. Anexa 5 îşi modifică denumirea în „InstituŃii de învăŃământ superior autorizate să
funcŃioneze provizoriu ce organizează numai programe de studii universitare de masterat/
studii postuniversitare” şi se completează cu ȘCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂBUCUREȘTI (S.N.S.B.):
„ȘCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ- BUCUREȘTI (S.N.S.B.)
ÎnvăŃământ universitar - ciclul II
Domeniul
Matematică
Matematică
Biologie
Matematică

Specializări / Programe de studii
Logistică şi specificaŃii formale
Analiză şi modelare prin ecuaŃii diferenŃiale şi
stocastice
Chimie biologică
Structuri fundamentale cu aplicaŃii în algebră,
geometrie şi topologie

A
A
A
A

Forma de Număr
învăŃământ
de
(Zi)
credite
Zi
120
Zi

120

Zi

120

Zi

120”

Noile specializări introduse sunt propuse de către instituŃiile de învăŃământ superior, sunt
evaluate şi propuse spre aprobare de către ARACIS. noile specializări/programele de studii propuse
pentru autorizare de funcŃionare provizorie, respectiv acreditare, pe baza rapoartelor AgenŃiei
Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior privind propunerile de structuri şi
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specializări/programe de studii acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu şi pe baza
propunerilor Senatelor universităŃilor de reorganizare a unor facultăŃi. MenŃionăm că studenŃii
înmatriculaŃi la specializările care nu se mai regăsesc vor merge în lichidare, iar noile specializări se
şcolarizează începând cu anul I din anul universitar 2010 – 2011.
III. Impactul socio-economic al actului normativ
1. Impactul macro-economic
Prezentul nu are impact macro-economic.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
3. Impactul social
Prezentul act normativ are impact asupra pregătirii specialiştilor prin diversificarea opŃiunilor
faŃă de un anumit tip de pregătire profesională. Ne aşteptăm la următoarele efecte:
1) pe termen scurt - se creează premisele pentru: o mai bună adaptarea a reŃelei
universitare la cerinŃele pieŃei muncii, asigurarea calităŃii educaŃiei, precum şi compatibilizarea
sistemului naŃional de învăŃământ cu sistemul european de educaŃie şi formare profesională.
2) pe termen lung - integrarea mai rapidă a absolvenŃilor pe piaŃa forŃei de muncă.
4. Impactul asupra mediului înconjurător
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
IV. Impactul asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent şi
pe termen lung (pe 5 ani)
Aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ se face cu încadrarea în sumele
aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010.
V. Efectele actului normativ asupra legislaŃiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
a. Acte normative care se modifică
Prezentul act normativ nu aduce nici o modificare unor acte normative în vigoare.
b. Acte normative care se abrogă
Intrarea în vigoare a prezentului act normativ nu va determina abrogarea nici unui act
normativ.
c. Acte normative necesar a fi elaborate
În vederea implementării eficiente a prezentului act normativ nu este necesară elaborarea
altor acte normative.
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2. Compatibilitatea actului normativ cu legislaŃia comunitară în materie
Prezentul act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar, ci doar
urmează recomandările la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte derularea procesului
legislativ.
3. Decizii ale CurŃii Europene de JustiŃie şi alte documente comunitare relevante
Prezentul act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelor
normative la nivelul Uniunii Europene.
4. Evaluarea conformităŃii cu legislaŃia comunitară
Prezentul act normativ nu presupune evaluarea conformităŃii cu legislaŃia comunitară.
5. Alte documente internaŃionale din care decurg angajamente
Prezentul act normativ respecta Planul detaliat de lucru privind dezvoltarea sistemelor
educaŃionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană în intervalul 2001-2010, aprobat de
Consiliul European de la Barcelona din 2002 şi Programul „EducaŃie şi formare profesională 2010”,
care face referiri la priorităŃile din învăŃământul preuniversitar, formare profesională şi învăŃământul
universitar (procesul Bologna).
De asemenea, vor fi asigurate condiŃiile de acces la educaŃie pentru tinerii/cetăŃenii statelor
Europene, în condiŃii similare cu tinerii/cetăŃenii români, aplicând « regula Gravier ».
6. Alte informaŃii
Prezentul act normativ nu aduce nici o modificare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare
aferente Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării raportate la structurile învăŃământului superior.
VI. Consultările derulate în vederea elaborării actului normativ
1. InformaŃii privind procesul de consultare cu organizaŃii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
Actul normativ, iniŃiat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a fost
discutat cu partenerii sociali, sindicatele reprezentative din învăŃământul superior şi aprobat în
cadrul Comisiei de Dialog Social, după care a fost înaintat spre analiză şi avizare la ministerele
implicate: Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul JustiŃiei şi LibertăŃilor
CetăŃeneşti.
2. Fundamentarea alegerii organizaŃiilor cu care a avut loc consultarea precum şi
modul în care activitatea acestor organizaŃii este legată de obiectul actului normativ.
Pentru discutarea actului normativ au fost notificate federaŃiile sindicale din învăŃământul
superior şi federaŃiile patronale care au reprezentanŃi în Comisia de Dialog Social din Ministerul
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având în vedere implicarea activităŃii acestor
organizaŃii în pregătirea forŃei de muncă cu studii superioare.
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3. Consultările organizate cu autorităŃile administraŃiei publice locale în situaŃia în
care actul normativ are ca obiect activităŃi ale acestor autorităŃi, în condiŃiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităŃilor administraŃiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
Consultările cu autorităŃile administraŃiei publice locale au fost purtate de instituŃiile de
învăŃământ superior din centrele universitare respective.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind consultarea comisiilor
interministeriale permanente
Prevederile actului normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea
consiliilor interministeriale permanente.
5. InformaŃii privind avizarea de către: Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de
Apărare a łării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul ConcurenŃei, Curtea de Conturi.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ prin avizul nr.
856/01.07.2010.
VII.
ActivităŃi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului
normativ
În vederea elaborării şi implementării actului normativ, au fost derulate următoarele activităŃi
de informare publică:
1. Informarea societăŃii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ
În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenŃa decizională şi
accesul la informaŃiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de
internet a ministerului, secŃiunea ultimele documente.
2. Informarea societăŃii civile cu privire la impactul asupra mediului în urma
implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăŃii şi securităŃii cetăŃenilor
sau diversităŃii biologice.
Actul normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
VIII. Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităŃile administraŃiei
publice centrale şi locale – înfiinŃarea unor noi organisme sau extinderea competenŃelor
instituŃiilor existente
Prevederile prezentului act normativ, vor fi puse în aplicare, după aprobare, de direcŃiile de
specialitate ale Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fără a fi necesară
înfiinŃarea unor noi organisme sau extinderea competenŃelor acestor direcŃii, precum şi de către
instituŃiile de învăŃământ superior de stat şi particulare.
7. Alte informaŃii
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FaŃă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a
structurilor instituŃiilor de învăŃământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare
de licenŃă acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea.

Viceprim - ministru

Ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi
sportului

Markó Béla

Daniel Petru Funeriu
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