
HOTĂRÂRE   Nr. 676 din 28 iunie 2007 

privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de 

învăţământ superior şi specializările organizate de acestea 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 481 din 18 iulie 2007 

 

    Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învăţământului 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 consorţiilor 

universitare nr. 287/2004, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

72/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi al 

specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau 

general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa 

nr. 1. 

    ART. 2 

    Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de 

studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2. 

    ART. 3 

    Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, 

domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3. 

    ART. 4 

    Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze 

provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4. 

    ART. 5 

    Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze 

provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5. 

    ART. 6 

    Specializările ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a 

specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă şi prin Hotărârea 



Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 

aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, cu modificările 

ulterioare, care funcţionează începând cu anul I 2005 - 2006 şi care se regăsesc 

în prezenta hotărâre îşi continuă activitatea. 

    ART. 7 

    Şcolile de studii academice postuniversitare care au fost înfiinţate în baza 

unor alte acte normative funcţionează în conformitate cu prevederile acestora. 

    ART. 8 

    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART. 9 

    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se abrogă art. 1 

din Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a 

specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, precum şi 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor 

universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul 

acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 

septembrie 2006, cu modificările ulterioare. 
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14. UNIVERSITATEA "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD 

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    a - Forma de învăţământ 

    b - Număr de credite 

 ______________________________________________________________________________ 

|Nr.     Facultatea        Domeniul de      Specializarea acreditată    a    b | 

|crt.                      licenţă          (A) sau autorizată să              | 

|                                           funcţioneze provizoriu             | 

|                                           (AP)                               | 

|______________________________________________________________________________| 

|  1  Facultatea de     Drept               Drept                 A/   Zi/  240| 

|     Ştiinţe Juridice                                            AP/  ID/     | 

|                                                                 AP   FR      | 

|______________________________________________________________________________| 

|  2  Facultatea de     Marketing           Marketing             A/   Zi/  180| 

|     Ştiinţe                                                     AP/  ID/     | 

|     Economice                                                   AP   FR      | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Marketing             AP/  Zi/  180| 

|                                           (Satu Mare)           AP   FR      | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Marketing             AP   Zi   180| 

|                                           (Baia Mare)                        | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Marketing (Marghita)  AP   Zi   180| 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Marketing (Zalău)     AP   Zi   180| 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Administrare a      Administrarea         A    Zi   180| 

|                       afacerilor          afacerilor                         | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Administrarea         AP   Zi   180| 

|                                           afacerilor (Bistriţa)              | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Economia comerţului,  AP   Zi   180| 

|                                           turismului şi                      | 

|                                           serviciilor (Sebiş)                | 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Contabilitate       Contabilitate şi      A/   Zi/  180| 

|                                           informatică de        AP/  ID/     | 

|                                           gestiune              AP   FR      | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Contabilitate şi      AP   Zi   180| 

|                                           informatică de                     | 

|                                           gestiune (Alba Iulia)              | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Contabilitate şi      AP   Zi   180| 

|                                           informatică de                     | 

|                                           gestiune (Satu Mare)               | 



|                       _______________________________________________________| 

|                       Finanţe             Finanţe şi bănci      AP   Zi   180| 

|______________________________________________________________________________| 

|  3  Facultatea de     Sănătate            Medicină              A    Zi   360| 

|     Medicină,                             ___________________________________| 

|     Farmacie şi                           Medicină dentară      A    Zi   360| 

|     Medicină Dentară                      ___________________________________| 

|                                           Moaşe                 AP   Zi   240| 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Asistenţă medicală    AP   Zi   240| 

|                                           generală                           | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Tehnică dentară       AP   Zi   180| 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Balneo-               AP   Zi   180| 

|                                           fiziokinetoterapie                 | 

|                                           şi recuperare                      | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Farmacie              AP   Zi   300| 

|______________________________________________________________________________| 

|  4  Facultatea de     Educaţie fizică şi  Educaţie fizică şi    A    Zi   180| 

|     Educaţie          sport               sportivă                           | 

|     Fizică şi Sport                       ___________________________________| 

|                                           Educaţie fizică şi    AP   Zi   180| 

|                                           sportivă (Satu Mare)               | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Kinetoterapie şi      AP   Zi   180| 

|                                           motricitate specială               | 

|______________________________________________________________________________| 

|  5  Facultatea de     Filosofie           Filosofie             AP   Zi   180| 

|     Ştiinţe           _______________________________________________________| 

|     Umaniste,         Limbă şi            Limba şi literatura   AP   Zi   180| 

|     Politice şi       literatură          română - Limba şi                  | 

|     Administrative                        literatura engleză                 | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Limba şi literatura   A    Zi   180| 

|                                           engleză                            | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Limba şi literatura   AP   Zi   180| 

|                                           engleză (Baia Mare)                | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Limba şi literatura   AP   Zi   180| 

|                                           engleză (Zalău)                    | 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Limbi moderne       Limbi moderne         AP/  Zi/  180| 

|                       aplicate            aplicate              AP   FR      | 

|                                           (câte două limbi                   | 

|                                           străine dintre:                    | 

|                                           engleză, franceză şi               | 

|                                           germană)                           | 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Istorie             Istorie               A    Zi   180| 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Istorie (Baia Mare)   AP   Zi   180| 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Istorie (Satu Mare)   AP   Zi   180| 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Asistenţă socială   Asistenţă socială     AP   Zi   180| 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Ştiinţe politice    Ştiinţe politice      AP   Zi/  180| 

|                                                                      ID      | 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Relaţii             Relaţii               AP   Zi   180| 

|                       internaţionale      internaţionale şi                  | 

|                       şi studii europene  şi studii europene                 | 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Ştiinţe             Administraţie         A/   Zi/  180| 

|                       administrative      publică               AP   ID      | 



|                       _______________________________________________________| 

|                       Ştiinţe ale         Jurnalism             A    Zi   180| 

|                       comunicării         ___________________________________| 

|                                           Jurnalism             AP   Zi   180| 

|                                           (Satu Mare)                        | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Jurnalism             AP   Zi   180| 

|                                           (Baia Mare)                        | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Jurnalism (Zalău)     AP   Zi   180| 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Comunicare şi         AP/  Zi/  180| 

|                                           relaţii publice       AP   ID      | 

|______________________________________________________________________________| 

|  6  Facultatea de     Ştiinţe ale         Pedagogia             AP   Zi   180| 

|     Psihologie şi     educaţiei           învăţământului                     | 

|     Ştiinţe ale                           primar şi preşcolar                | 

|     Educaţiei         _______________________________________________________| 

|                       Psihologie          Psihologie            A    Zi   180| 

|______________________________________________________________________________| 

|  7  Facultatea de     Informatică         Informatică           AP   Zi/  180| 

|     Informatică                                                      ID      | 

|______________________________________________________________________________| 

|  8  Facultatea de     Biologie            Biologie              A    Zi   180| 

|     Ştiinţe ale       _______________________________________________________| 

|     Naturii           Geografie           Geografie             AP   Zi   180| 

|                                           (Baia Mare)                        | 

|                                           ___________________________________| 

|                                           Geografia turismului  AP   Zi   180| 

|                                           (Baia Mare)                        | 

|                       _______________________________________________________| 

|                       Ştiinţa mediului    Ecologie şi           AP   Zi   180| 

|                                           protecţia mediului                 | 

|______________________________________________________________________________| 

|  9  Facultatea de     Silvicultură        Silvicultură          AP   Zi   240| 

|     Inginerie         _______________________________________________________| 

|                       Inginerie şi        Inginerie şi          AP/  Zi/  240| 

|                       management          management în         AP   FR      | 

|                                           alimentaţie publică                | 

|                                           şi agroturism                      | 

|______________________________________________________________________________| 

 

 


