
  HOTĂRÂRE   Nr. 568 din 28 iulie 1995 

cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 88/1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

EMITENT:      GUVERNUL 

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 185 din 16 august 1995 

 

    Guvernul României hotărăşte: 

 

    ART. 1 

    Se acordă autorizaţie de funcţionare provizorie ca instituţii de învăţământ superior, în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 88/1993, pentru facultăţile, colegiile şi specializările instituţiilor 

solicitante cuprinse în anexa nr. 1. 

    ART. 2 

    Formele de organizare a învăţământului superior pentru care se acordă autorizaţia de 

funcţionare provizorie sunt: învăţământ de zi, seral şi fără frecventa. 

    Formele de învăţământ seral şi fără frecventa pot fi organizate numai de către instituţiile care 

au şi învăţământ de zi în specializarea respectiva. 

    Durata studiilor în învăţământul seral şi în cel fără frecventa este mai mare cu un an decât cea 

prevăzută pentru învăţământul de zi. 

    ART. 3 

    În perioada de funcţionare provizorie, instituţia de învăţământ superior este obligată să-şi 

păstreze denumirea acordată pentru perioada de autorizare şi sa respecte standardele care au stat 

la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie. 

    Modificarea structurii instituţiei de învăţământ superior în perioada de funcţionare provizorie 

se poate face numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993. 

    ART. 4 

    În vederea acreditării, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare (C.N.E.A.A.) va stabili şi va comunica 

Ministerului Învăţământului, pe specializări, instituţiile de învăţământ superior la care se poate 

organiza examenul de licenţa, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenţi ai 

facultăţilor, colegiilor şi specializărilor autorizate pentru funcţionare provizorie. 

    ART. 5 

    Ministerul Învăţământului comunică instituţiilor de învăţământ superior facultăţile, colegiile şi 

specializările care au fost autorizate pentru funcţionare provizorie, în termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi transmite acestor instituţii, în termen de cel mult 180 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, metodologiile specifice de organizare şi 

desfăşurare a examenului de licenţa, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenţi ai 

facultăţilor, colegiilor şi specializărilor autorizate provizoriu în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 88/1993 şi ale prezentei hotărâri. 

    ART. 6 

    În baza hotărârilor din rapoartele cu privire la evaluarea instituţiilor de învăţământ superior, 

C.N.E.A.A. va face publica lista cuprinzând facultăţile, colegiile şi specializările care nu au fost 

autorizate pentru funcţionarea provizorie. 

    ART. 7 

    (1) Studenţii de la facultăţile, colegiile şi specializările neautorizate se pot transfera la facultăţi, 

colegii şi specializări similare din instituţii acreditate sau autorizate pentru funcţionare provizorie, 

în condiţiile legii. 



    (2) Studenţii instituţiilor de învăţământ superior particular de la facultăţile, colegiile şi 

specializările autorizate pentru funcţionare provizorie, precum şi studenţii instituţiilor de 

învăţământ superior particular din profilurile, modulele şi specializările neautorizate, pentru care 

nu există nici o unitate de învăţământ superior particular autorizată pentru funcţionare provizorie, 

pot să-şi continue studiile la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, în condiţiile 

următoare: 

    a) instituţia de învăţământ superior acreditată sa şcolarizeze în profilul, modulul sau 

specializarea respectiva sau similare; 

    b) sa participe la concursul de admitere în învăţământul superior organizat de instituţia 

respectiva în sesiunile oficiale din anii 1995 sau 1996, la profilul, modulul sau specializarea 

respectiva sau similare şi sa fi fost declaraţi admişi peste cifra de şcolarizare, adică sa fi obţinut 

cel puţin media 

ultimului candidat declarat admis la profilul, modulul sau specializarea la care au susţinut 

concursul; 

    c) studenţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere vor fi înmatriculaţi în anul de 

studii şi în condiţiile stabilite de instituţia de învăţământ superior la care studentul a fost declarat 

admis, pe baza documentelor de şcolaritate prezentate de student, cu susţinerea eventualelor 

examene de diferenţa, pentru care se percep taxe în cuantumul stabilit de senatele universitare. 

    (3) Instituţiile de învăţământ superior în cauza sunt obligate sa îndeplinească formalităţile de 

transfer sau cele de înscriere la concursul de admitere, în conformitate cu actele normative în 

vigoare. 

    ART. 8 

    Instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 urmează sa fie 

supuse periodic, din cinci în cinci ani, începând cu anul universitar 1995/1996, evaluării 

academice de către C.N.E.A.A. pentru facultăţile, colegiile şi specializările cuprinse în anexa nr. 

2. 

    ART. 9 

    Instituţiile înfiinţate după 22 decembrie 1989, care nu au solicitat autorizaţie de funcţionare 

provizorie în termenul prevăzut de Legea nr. 88/1993, nu pot organiza şi desfăşura activităţi de 

învăţământ superior. 

    ART. 10 

    Instituţiile de învăţământ superior pot continua activitatea de învăţământ numai la 

specializările pentru care au autorizaţie de funcţionare sau au obţinut autorizaţie de funcţionare 

provizorie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993 şi de prezenta hotărâre a Guvernului. 

    La specializările neautorizate nu se mai organizează concurs de admitere pentru şcolarizare în 

anul I de studii. 

    ART. 11 

    Având în vedere Programul privind măsurile de organizare şi modernizare a armatei şi a 

învăţământului militar din România, instituţiile de învăţământ superior din reţeaua Ministerului 

Apărării Naţionale urmează sa solicite autorizaţia de funcţionare provizorie a noilor facultăţi, 

colegii sau specializări, începând cu anul de învăţământ 1996/1997. 

    În anul de învăţământ 1995/1996 instituţiile de învăţământ superior din reţeaua Ministerului 

Apărării Naţionale vor funcţiona în regim de tranziţie cu structurile aprobate prin reglementările 

legale în vigoare. 

    ART. 12 

    Începând cu anul universitar 1995/1996 studiile aprofundate sunt considerate activităţi de 

învăţământ postuniversitar. 



    Repartizarea cifrei de şcolarizare şi reţeaua învăţământului de studii aprofundate se aprobă de 

către Ministerul Învăţământului. 

    ART. 13 

    Continuarea activităţii de învăţământ superior, în alte condiţii decât cele prevăzute în Legea nr. 

88/1993, în Legea învăţământului nr. 84/1995 şi în prezenta hotărâre, atrage după sine 

răspunderea legală a celor vinovaţi. 

    ART. 14 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

                    p. PRIM-MINISTRU 

                    FLORIN GEORGESCU, 

                    ministru de stat, 

                    ministrul finanţelor 

 

                           Contrasemnează: 

                           Ministrul învăţământului, 

                           Liviu Maior 

 

                           p. Ministru de stat, 

                           ministrul finanţelor, 

                           Nicolae Constantinescu 

                           secretar de stat 

 

                           Ministru de stat, 

                           ministrul muncii şi 

                           protecţiei sociale, 

                           Dan Mircea Popescu 

    ANEXA 1 

 

               INSTITUŢII, FACULTĂŢI, COLEGII ŞI SPECIALIZĂRI 

cărora li s-a acordat autorizaţie de funcţionare provizorie 

 

14. 27.     Universitatea de   Universitatea 

            Vest "Vasile       de Vest "Vasile 

            Goldiş" Arad       Goldiş" din 

                               Arad 

 

    27. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Medicina  - Medicina generala 

            Medicina Generala  Medicina                    - zi, 6 ani 

                               Generala 

 

    27. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Ştiinţe   - Drept - zi, 4 ani 

            Drept              Drept          juridice 

 

    27. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Marketing - zi, 

            Marketing-         Marketing-                  5 ani 

            Management-        Management- 

            Informatica        Informatica 



 


