
  HOTĂRÂRE   Nr. 1371 din  3 decembrie 1996 

cu privire la acordarea autorizării de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

EMITENT:      GUVERNUL 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 340 din 11 decembrie 1996 

 

    Guvernul României hotărăşte: 

 

    ART. 1 

    Se acordă autorizare de funcţionare provizorie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, pentru 

instituţiile, facultăţile, colegiile şi specializările cuprinse în anexa nr. 1. 

    ART. 2 

    Se consideră acreditate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, instituţiile, facultăţile, colegiile şi 

specializările cuprinse în anexa nr. 2. 

    ART. 3 

    Instituţiile de învăţământ superior de stat (facultăţi, specializări, colegii), avizate să funcţioneze provizoriu 

prin hotărâre a Guvernului, sunt obligate să înainteze către Ministerul Învăţământului rapoarte proprii cu 

măsurile luate pentru remedierea dificultăţilor semnalate în rapoartele Comisiei Naţionale de Evaluare 

Academică şi Acreditare, privind neîndeplinirea unor standarde de calitate a învăţământului superior, în 

termen de 3 luni de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României. 

    Prevederile cuprinse în alin. 1 se aplică şi instituţiilor de învăţământ superior de stat care au primit cifră de 

şcolarizare, dar nu au fost supuse încă procesului de evaluare de către Comisia Naţională de Evaluare 

Academică şi Acreditare, procesul urmând să se desfăşoare în cursul acestui an universitar. 

    ART. 4 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi completează anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 568/1995 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 şi la Hotărârea Guvernului nr. 225/1996 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 568/1995. 

 

                  PRIM-MINISTRU 

                NICOLAE VĂCĂROIU 

 

                        Contrasemnează: 

                        Ministrul învăţământului, 

                        Liviu Maior 

 

                        Ministrul justiţiei, 

                        Ion Predescu 

 

                        Ministru de stat, 

                        ministrul muncii şi 

                        protecţiei sociale, 

                        Dan Mircea Popescu 

 

    ANEXA 1 

 

    INSTITUŢII, FACULTĂŢI, COLEGII ŞI SPECIALIZĂRI CĂRORA LI S-A ACORDAT 

AUTORIZARE DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE 



-------------------------------------------------------------------------------- 

Nr.    Instituţia          Denumirea în         Profilul       Specializarea, 

crt.   (facultatea,        perioada de          autorizat      forma de 

       colegiul)           autorizare                          învăţământ, 

       solicitantă                                             durata studiilor 

                                                               autorizate 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  1         2                   3                    4                  5 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  1. Universitatea de Vest Universitatea de 

     "Vasile Goldiş" din   Vest "Vasile Goldiş" 

     Arad                  din Arad 

     Facultatea de         Facultatea de        Medicină       Stomatologie, zi, 

     Stomatologie          Stomatologie                        6 ani 

     Facultatea de Ştiinţe Facultatea de        Istorie        Istorie - Limba 

     Umanist-Creştine      Ştiinţe Umaniste                    şi literatura 

                                                               engleză, zi, 

                                                               4 ani 

     Facultatea de         Facultatea de        Educaţie       Educaţie fizică 

     Educaţie Fizică şi    Educaţie Fizică şi   fizică şi      şi sport, zi, 

     Sport                 Sport                sport          4 ani; fără 

                                                               frecvenţă, 5 ani 

 


