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*) Notă CTCE:
Forma actualizată a acestui act normativ la data de 31 mai 2016 este realizată de către Departamentul juridic din
cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi
completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 781 din 23 septembrie 2015; RECTIFICAREA nr. 781 din 23
septembrie 2015.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
──────────
──────────
*) Notă CTCE:
Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 781 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din
28 septembrie 2015, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii acreditate ale acestora, care
au depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile
legii. Declanşarea procesului de evaluare externă se realizează până la data de 31 decembrie 2015.
──────────
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr.
1.
ART. 2
Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de
desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de
învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 20152016, prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de
licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de
desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de
învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 20152016, prevăzute în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de
credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare,
precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 5

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai
programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de
credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare,
precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, prevăzute în anexa nr. 5.
ART. 6
Instituţiile de învăţământ superior prevăzute în anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2015-2016 de către
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în
temeiul prevederilor art. 192 şi ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 7
Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în lichidare începând cu anul universitar 2015-2016, în sensul că la
acestea nu se mai organizează admitere.
ART. 8
Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
──────────
*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────
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