
   HOTĂRÂRE   Nr. 916 din 11 august 2005 

privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de 

licenţă 

 

    Text în vigoare începând cu data de 18 iulie 2007 

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor 

normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

până la 18 iulie 2007: 

    - Hotărârea Guvernului nr. 1175/2006, cu modificările ulterioare; 

    - Hotărârea Guvernului nr. 676/2007. 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) din 

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 *** Abrogat 

    ART. 2 

    Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze 

provizoriu şi specializările acestora, prevăzută în anexa nr. 2. 

    ART. 3 

    (1) Se aprobă structura specializărilor din domeniile studiilor universitare de 

licenţă, prevăzută în anexa nr. 3. 

    (2) Specializările sunt programe de studii care concretizează oferta educaţională 

a instituţiilor de învăţământ superior. 

    ART. 4 

    Repartizarea specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu pe 

facultăţi şi departamente se stabileşte, în baza autonomiei universitare, de către 

senatele universităţilor. 

    ART. 5 

    (1) Structurile şi specializările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 funcţionează 

începând cu anul universitar 2005/2006, pentru anul întâi de studii. 

    (2) Specializările prevăzute în anexele nr. 1 - 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

410/2002 privind structurile şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările 



ulterioare, care nu se regăsesc în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, intră în lichidare 

începând cu anul universitar 2005/2006. 

    ART. 6 

    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse în facsimil. 

 

ANEXA 2 

 

    STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU ŞI SPECIALIZĂRILE 

ACESTORA 

 
 

 

 

14 | Universitatea de Vest        | Facultatea de Informatică                | 

|    | "Vasile Goldiş" din Arad     |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Ştiinţe ale Naturii        | 

|    |                              |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice | 

|    |                              | şi Administrative                        | 

|    |                              |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale  | 

|    |                              | Educaţiei                                | 

|    |                              |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Ştiinţe Juridice           | 

|    |                              |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Ştiinţe Economice          | 

|    |                              |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport   | 

|    |                              |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Inginerie                  | 

|    |                              |__________________________________________| 

|    |                              | Facultatea de Medicină Generală şi       | 

|    |                              | Medicină Dentară                         | 

|____|______________________________|__________________________________________| 

 


