
   HOTĂRÂRE   Nr. 535 din  1 iulie 1999 

privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat şi particular 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din  7 iulie 1999 

 

    În temeiul art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi 

recunoaşterea diplomelor, 

 

    Guvernul României hotărăşte: 

 

    ART. 1 

    Se consideră acreditate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, specializările din cadrul instituţiilor 

de învăţământ superior de stat şi particular, cuprinse la lit. a) din anexele 1 şi 2. Specializările acreditate se 

supun numai procesului de evaluare periodică. 

    ART. 2 

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

specializările din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, cuprinse la lit. b) din anexele 

nr. 1 şi 2. 

    ART. 3 

    Se retrage autorizarea de funcţionare provizorie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, pentru 

specializările din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, cuprinse la lit. c) din anexele 

nr. 1 şi 2. 

    ART. 4 

    Autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea se acordă pentru forme de învăţământ de zi. 

Specializările autorizate sau acreditate, care funcţionează la forma de învăţământ de zi, pot funcţiona şi la 

forma de învăţământ seral şi fără frecvenţă, fără a fi necesară îndeplinirea procedurii de autorizare de 

funcţionare provizorie sau acreditare de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. 

    ART. 5 

    Învăţământul deschis la distanţă, similar cu învăţământul fără frecvenţă, se poate organiza numai în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior care au urmat procedura de autorizare prevăzută de lege. 

    ART. 6 

    (1) În instituţiile de învăţământ superior acreditate, în cadrul reformei curriculare şi al aplicării sistemului 

de credite transferabile, se pot organiza, cu aprobarea senatului universitar, grupări de două specializări 

autorizate şi/sau acreditate, care fac parte din acelaşi curriculum universitar, fără întocmirea unui nou dosar 

de autorizare pentru specializarea dublă rezultată. 

    (2) În cazul în care una dintre specializările care compun specializarea dublă este autorizată să funcţioneze 

provizoriu, specializarea rezultată va fi autorizată să funcţioneze provizoriu. 

    (3) Planurile de învăţământ ale specializărilor obţinute prin astfel de grupări trebuie să pună în evidenţă 

care este specializarea principală şi care este specializarea secundară. 

    ART. 7 

    În cadrul aceleiaşi universităţi, pentru specializările care sunt deja autorizate sau acreditate în structura 

formei de învăţământ de lungă durată, se pot şcolariza studenţi în forma de învăţământ de scurtă durată 

(colegii universitare), fără a fi necesară procedura de autorizare de către Consiliul Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare. 

    ART. 8 

    (1) Denumirile specializărilor autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi cele ale instituţiilor de 

învăţământ superior care cuprind numai astfel de specializări se pot modifica în perioada de funcţionare 

provizorie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993. 



    (2) Instituţiile de învăţământ superior care cuprind specializări autorizate să funcţioneze provizoriu trebuie 

să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizării de funcţionare provizorie pentru aceste 

specializări pe toată durata de activitate. 

    ART. 9 

    (1) Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare va stabili şi va comunica Ministerului 

Educaţiei Naţionale instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate care pot organiza 

examenul de licenţă, respectiv de absolvire, pentru absolvenţii primelor trei promoţii ale specializărilor 

autorizate să funcţioneze provizoriu. 

    (2) Lista cuprinzând instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular la care se organizează examenul 

de licenţă, respectiv de absolvire, va fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, care va fi 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    ART. 10 

    Reţeaua învăţământului de stat şi particular de studii aprofundate - master şi studii aprofundate, precum şi 

cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat se aprobă de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

    ART. 11 

    (1) La specializările care nu au autorizare de funcţionare provizorie nu se organizează concurs de admitere 

în anul I de studii. 

    (2) La specializările care au depăşit perioada legală a autorizării de funcţionare provizorie şi/sau nu 

îndeplinesc standardele prevăzute de lege să fie acreditate nu se organizează concurs de admitere în anul I de 

studii, acestea intrând în lichidare. 

    ART. 12 

    (1) Studenţii de la specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul instituţiilor 

de învăţământ particular pot să îşi continue studiile la specializări identice sau similare din instituţii de 

învăţământ superior de stat în următoarele condiţii cumulative: 

    a) instituţia de învăţământ superior de stat să şcolarizeze în specializarea respectivă, acreditată sau 

autorizată să funcţioneze provizoriu; 

    b) studenţii să participe la concursul de admitere în instituţia primitoare, în sesiunile oficiale, la 

specializarea respectivă, şi să fie declaraţi admişi, în afara cifrei de şcolarizare repartizate iniţial prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale; 

    c) anul de studiu în care studenţii admişi prin concurs vor fi înmatriculaţi este stabilit de către instituţia de 

învăţământ superior primitoare, pe baza documentelor de şcolaritate prezentate de student, cu susţinerea 

examenelor de diferenţă, pentru care se pot percepe taxe în cuantumul stabilit de senatele universitare. Prin 

înmatricularea acestei categorii de studenţi nu se modifică formaţiile de studiu. 

    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular în cauză au obligaţia să îndeplinească 

formalităţile de înscriere la concursul de admitere şi de transfer şi să elibereze actele solicitate de student, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

    ART. 13 

    (1) Continuarea activităţii de învăţământ superior în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 

88/1993, de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de 

prezenta hotărâre atrage răspunderea celor vinovaţi. 

    (2) Sesizarea organelor abilitate se face de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 

sau de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

    ART. 14 

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

    ART. 15 

    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 294/1997 cu privire la 

funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind 

acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al 



României, Partea I, nr. 130 din 25 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte 

dispoziţii contrare. 

 

                 PRIM-MINISTRU 

                  RADU VASILE 

 

                       Contrasemnează: 

                       Ministrul educaţiei naţionale, 

                       Andrei Marga 

 

                       Ministrul muncii 

                       şi protecţiei sociale, 

                       Alexandru Athanasiu 

 

                       Ministrul finanţelor, 

                       Decebal Traian Remeş 

 

                       Preşedintele 

                       Consiliului Naţional de Evaluare 

                       Academică şi Acreditare, 

                       Ioan Mihăilescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

 

                 INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR 

 

33. UNIVERSITATEA DE VEST  "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD 

 

            b) Specializări autorizate să funcţioneze provizoriu 
------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                  Forma de 

     Profilul                      Specializarea                  învăţământ, 

                                                                  durata 

                                                                  studiilor 

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

ECONOMIC             - Marketing**)                               zi, 5 ani; 

                                                                fără frecvenţă, 

                                                                    6 ani 

                     - Marketing (Satu Mare)                      zi, 4 ani 

                     - Administrarea afacerilor                   zi, 4 ani 

                     - Marketing în turism şi activităţi          zi, 3 ani 

                       hoteliere (Sebiş) 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI   - Educaţie fizică şi sport                   zi, 4 ani 

SPORT 

ISTORIE              - Istorie - Limba şi literatura engleză      zi, 4 ani 

                     - Istorie - Jurnalistică                     zi, 4 ani 

                     - Istorie - Jurnalistică (Satu Mare)         zi, 4 ani 

MEDICINĂ             - Medicină generală                          zi, 6 ani 

                     - Stomatologie                               zi, 6 ani 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - Desen                        zi, 3 ani 

                     - Institutori - Desen (Sighetu Marmaţiei)    zi, 3 ani 

                     - Institutori - Educaţie fizică              zi, 3 ani 

                     - Institutori - Educaţie fizică (Sighetu     zi, 3 ani 

                       Marmaţiei) 

                     - Institutori - O limbă străină              zi, 3 ani 

                       (engleză, franceză) 

                     - Institutori - O limbă străină              zi, 3 ani 

                       (engleză, franceză) (Satu Mare) 

                     - Institutori - O limbă străină              zi, 3 ani 

                       (engleză, franceză) (Sighetu Marmaţiei) 

                     - Institutori - Muzică                       zi, 3 ani 

                     - Institutori - Muzică (Sighetu Marmaţiei)   zi, 3 ani 

ŞTIINŢE JURIDICE     - Drept**)                                   zi, 4 ani; 

                                                                fără frecvenţă, 

                                                                    5 ani 

------------------------------------------------------------------------------- 
    **) Specializări în curs de acreditare. 
 


