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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor
de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare
de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de
acestea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor,
a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de
licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență și sistemul
național de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de știință, artă și cultură
„Științe juridice”, cod „050”, domeniul de studii universitare de licență „Drept”, cod „010”, la
specializarea „Ordine și siguranță publică” se introduce nota de subsol *12), cu următorul cuprins:
„Științe juridice

050

Drept

010

Ordine și siguranță
publică*12)

030

180

*12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare.”

2. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență și sistemul
național de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de știință, artă și cultură
„Științe sociale și politice”, cod „060”, domeniul de studii universitare de licență „Sociologie”, cod
„010”, se completează cu specializarea „Resurse umane”, cu următorul cuprins:
„Științe sociale
și politice

060

Sociologie

010

Resurse umane

030

180”

3. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență și sistemul
național de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de știință, artă și cultură
„Științe inginerești”, cod „120”, domeniul de studii universitare de licență „Inginerie mecanică”,
cod „180”, se completează cu specializarea „Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)”, cu următorul cuprins:
„Științe
inginerești

120

Inginerie
mecanică

180

Ingineria designului de
produs (Product Design
Engineering)

150

240”

4. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență și sistemul
național de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de știință, artă și cultură
„Științe inginerești”, cod „120”, domeniul de studii universitare de licență „Inginerie și
management”, cod „230”, se completează cu specializarea „Ingineria și managementul afacerilor”,
cu următorul cuprins:
„Științe
inginerești

120

Inginerie și
management

230

Ingineria și
managementul afacerilor

120

240”

5. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență și sistemul
național de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de știință, artă și cultură
„Științe militare și informații”, cod „130”, domeniul de studii universitare de licență „Științe militare
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și informații”, cod „010”, se completează cu specializările „Studii de securitate și informații”,
„Managementul traficului aerian” și „Management în aviație”, cu următorul cuprins:

„Științe militare
și informații

130

Științe
militare
și informații

010

Studii de securitate și
informații

130

180

Managementul
aerian

140

180

150

180”

traficului

Management în aviație

6. În anexa nr. 1, la litera B „Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial
și, respectiv, general și sistemul național de codificare de bază al acestora”, domeniul de studii
universitare de licență „Sănătate”, cod „150”, codurile „010” și „020” se completează la notele de
subsol astfel:
„Domenii fundamentale de știință, artă și cultură
Denumire

Cod

Sănătate

150

Domeniul de studii universitare de licență
Denumire

Cod

Sănătate*)

010

Sănătate**)

020

*) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
**) Specializări reglementate general.”

7. În anexa nr. 2, la punctul 1 „UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI”, structura
Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, domeniul de licență „Inginerie industrială”, se
completează cu specializarea „Design industrial”, structura Facultății de Ingineria și Managementul
Sistemelor Tehnologice, domeniul de licență „Inginerie industrială”, se completează cu
specializarea „Logistică industrială”, structura Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice,
domeniul de licență „Ingineria produselor alimentare”, se completează cu specializarea „Ingineria
produselor alimentare”, structura Facultății de Transporturi, domeniul de licență „Ingineria
autovehiculelor”, se completează cu specializarea „Ingineria sistemelor de propulsie pentru
autovehicule”, structura Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, domeniul de licență
„Ingineria produselor alimentare”, se completează cu specializarea „Controlul și expertiza
produselor alimentare”, structura universității se completează cu „Facultatea de Inginerie
Medicală”, domeniul de licență „Științe inginerești aplicate”, cu specializarea „Inginerie medicală”,
și „Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor”, domeniul de licență
„Inginerie și management”, specializarea „Ingineria și managementul afacerilor”, și vor avea
următorul cuprins:
„Facultatea de Inginerie
Mecanică și
Mecatronică

Inginerie industrială

Design industrial

AP

Zi

240

Facultatea de Ingineria
și Managementul
Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Logistică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Ingineria
Sistemelor Biotehnice

Ingineria produselor
alimentare

Ingineria produselor
alimentare

AP

Zi

240

Facultatea de
Transporturi

Ingineria
autovehiculelor

Ingineria sistemelor
de propulsie pentru
autovehicule

AP

Zi

240

Facultatea de Chimie
Aplicată și Știința
Materialelor

Ingineria produselor
alimentare

Controlul și expertiza
produselor alimentare

AP

Zi

240

Facultatea de Inginerie
Medicală

Științe inginerești
aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

AP

Zi

240”

Facultatea de
Inginerie și
Antreprenoriat, Ingineria management
și Managementul
Afacerilor

Ingineria și
managementul
afacerilor
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8. În anexa nr. 2, la punctul 2 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI”,
denumirea Facultății de Instalații se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea de
Inginerie a Instalațiilor”, iar la Departamentul de Limbi Străine și Comunicare, domeniul de licență
„Limbi moderne aplicate”, specializarea „Traducere și interpretare” se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Departamentul de Limbi Limbi moderne aplicate Traducere și
Străine și Comunicare
interpretare

A

Zi

180”

9. În anexa nr. 2, la punctul 4 „UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI”, denumirea Facultății de Management, Inginerie Economică în
Agricultură și Dezvoltare Rurală din Slatina se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea
de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală — Filiala Slatina” și
denumirea Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din
Călărași se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea de Management, Inginerie
Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală — Filiala Călărași”.
10. În anexa nr. 2, la punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI”, la Facultatea de
Administrație și Afaceri, domeniul de licență „Administrarea afacerilor”, specializarea
„Administrarea afacerilor”, și domeniul de licență „Marketing”, specializarea „Marketing”, se
modifică, structura Facultății de Sociologie și Asistență Socială se completează cu domeniul de
licență „Sociologie”, specializarea „Resurse umane”, iar domeniul de licență „Asistență socială”,
specializarea „Asistență socială”, se modifică, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
domeniul de licență „Științe ale educației”, specializările „Pedagogia învățământului primar și
preșcolar (la Buzău)”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Crevedia)” și „Pedagogia
învățământului primar și preșcolar (la Focșani)”, se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Administrație și Afaceri

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor

Marketing

Facultatea de Sociologie Sociologie
și Asistență Socială
Asistență socială

Facultatea de Psihologie
Științe ale educației
și Științele Educației

A

Zi

180

Marketing

AP

Zi

180

Resurse umane

AP

ZI

180

Asistență socială

A/A

Zi/ID

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (la Buzău)

A

Zi

180

Pedagogia
învățământului primar
și
preșcolar
(la
Crevedia)

A

Zi

180

Pedagogia
învățământului primar
și
preșcolar
(la
Focșani)

A

Zi

180”

11. În anexa nr. 2, la punctul 7 „ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI” se
introduce „Facultatea de Administrație și Management Public”, cu domeniul de licență „Științe
administrative”, specializarea „Administrație publică”, prin eliminarea acesteia de la „Facultatea
de Management”, cu următorul cuprins:
„Facultatea de
Administrație și
Management Public

Științe administrative

Administrație publică

A/A

Zi/ID

180”

12. În anexa nr. 2, la punctul 8 „UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI”,
la Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, domeniul de licență „Muzică”,
specializarea „Pedagogie muzicală” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Compoziție, Muzicologie Muzică
și Pedagogie Muzicală

Pedagogie muzicală

A

Zi

180”
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13. În anexa nr. 2, la punctul 9 „UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI”,
structura Facultății de Arte Decorative și Design, domeniul de licență „Arte plastice, decorative și
design”, se completează cu specializarea „Modă — design vestimentar”, cu următorul cuprins:
„Facultatea de Arte
Decorative și Design

Arte plastice,
decorative și design

Modă — design
vestimentar

A

Zi

180”

14. În anexa nr. 2, la punctul 11 „UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
SPORT DIN BUCUREȘTI”, structura Facultății de Educație Fizică și Sport, domeniul de licență
„Educație fizică și sport”, se completează cu specializarea „Educație fizică și sportivă (în limba
franceză)”, cu următorul cuprins:
Educație fizică și
„Facultatea de Educație
Educație fizică și sport sportivă (în limba
Fizică și Sport
franceză)

A

Zi

180”

15. În anexa nr. 2, la punctul 13 „UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA”, la
Facultatea de Științe, domeniul de licență „Informatică”, specializarea „Informatică”, domeniul de
licență „Finanțe”, specializarea „Finanțe și bănci”, și domeniul de licență „Marketing”,
specializarea „Marketing”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Științe

Informatică

Informatică

A

Zi

180

Finanțe

Finanțe și bănci

A

Zi

180

Marketing

Marketing

A

Zi

180”

16. În anexa nr. 2, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD”, la Facultatea
de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, domeniul de licență „Ingineria produselor
alimentare”, specializarea „Controlul și expertiza produselor alimentare”, și domeniul de licență
„Ingineria mediului”, specializarea „Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice”, se modifică, la
Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, domeniul de licență „Limbă și literatură”, specializarea
„Limba și literatura română — Limba și literatura engleză”, se modifică, la Facultatea de Științe
Economice, domeniul de licență „Finanțe”, specializarea „Finanțe și bănci”, domeniul de licență
„Contabilitate”, specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune”, și domeniul de licență
„Management”, specializarea „Management”, se modifică, la Facultatea de Științe ale Educației,
Psihologie și Asistență Socială, domeniul de licență „Asistență socială”, specializarea „Asistență
socială”, se modifică și structura Facultății de Design, cu domeniul de licență „Arte plastice,
decorative și design”, se completează cu specializarea „Modă — design vestimentar” de la
Facultatea de Științe Umaniste și Sociale și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie
Alimentară, Turism și
Protecția Mediului

Facultatea de Științe
Umaniste și Sociale

Facultatea de Științe
Economice

Ingineria produselor
alimentare

Controlul și expertiza
produselor alimentare

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor
biotehnice și
ecologice

A

Zi

240

Limbă și literatură

Limba și literatura
română — Limba și
literatura engleză

A

Zi

180

Finanțe

Finanțe și bănci

A/A

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate și
informatică de
gestiune

A/A

Zi/ID

180

Management

Management

A

Zi

180

Asistență socială

A

Zi

180

Design

AP

Zi

180

Modă — design
vestimentar

AP

Zi

180”

Facultatea de Științe ale
Educației, Psihologie și Asistență socială
Asistență Socială

Facultatea de Design

Arte plastice,
decorative și design
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17. În anexa nr. 2, la punctul 15 „UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU”,
structura Facultății de Inginerie, domeniul de licență „Inginerie chimică”, se completează cu
specializarea „Controlul și securitatea produselor alimentare” și se modifică domeniul de licență
„Inginerie industrială”, specializarea „Design industrial”, structura Facultății de Litere se
completează cu domeniul de licență „Limbi moderne aplicate”, specializarea „Traducere și
interpretare (engleză, franceză)”, și se modifică domeniul de licență „Limbă și literatură”,
specializarea „O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) — Limba și literatura română”, iar
la Facultatea de Științe, domeniul de licență „Informatică”, specializarea „Informatică” se modifică
și vor avea următorul cuprins:
Inginerie chimică

Controlul și
securitatea
produselor alimentare

Inginerie industrială

AP

Zi

240

Design industrial

A

Zi

240

Limbă și literatură

O limbă și literatură
modernă (engleză,
franceză) — Limba și
literatura română

A

Zi

180

Limbi moderne
aplicate

Traducere și
interpretare (engleză,
franceză)

AP

Zi

180

Informatică

Informatică

AP/AP

Zi/FR

180”

„Facultatea de Inginerie

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe

18. În anexa nr. 2, la punctul 16 „UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE”, la Facultatea
de Inginerie, domeniul de licență „Inginerie și management”, specializarea „Inginerie economică
în domeniul mecanic” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Facultatea de Inginerie

Inginerie și
management

Inginerie economică
în domeniul mecanic

A

Zi

240”

19. În anexa nr. 2, la punctul 17 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAȘOV”,
denumirea Facultății de Inginerie Tehnologică se modifică și se înlocuiește cu denumirea
„Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial” și domeniul de licență „Inginerie
industrială” se completează cu specializarea „Ingineria și managementul calității”, iar domeniul de
licență „Inginerie și management”, specializarea „Inginerie economică industrială” se modifică;
denumirea Facultății de Industria Lemnului se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea
de Ingineria Lemnului”; structura Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor,
domeniul de licență „Științe inginerești aplicate”, se completează cu specializarea „Informatică
industrială” și la domeniul de licență „Inginerie electronică și telecomunicații”, specializarea
„Tehnologii și sisteme de telecomunicații” se modifică; denumirea Facultății de Științe Economice
se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea de Științe Economice și Administrarea
Afacerilor”, iar în structura acesteia, domeniul de licență „Cibernetică, statistică și informatică
economică”, specializarea „Informatică economică” se modifică; la Facultatea de Psihologie și
Științele Educației, domeniul de licență „Științe ale educației”, specializarea „Pedagogia
învățământului primar și preșcolar”, și domeniul de licență „Psihologie”, specializarea
„Psihologie”, se modifică; denumirea Facultății de Educație Fizică și Sport se modifică și se
înlocuiește cu denumirea „Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane” și domeniul de
licență „Educație fizică și sport”, specializarea „Sport și performanță motrică” se modifică;
Facultatea de Drept și Sociologie se reorganizează în Facultatea de Drept, cu domeniul de licență
„Drept”, specializarea „Drept”, și Facultatea de Sociologie și Comunicare, cu domeniul de licență
„Sociologie”, specializarea „Sociologie”, domeniul de licență „Asistență socială”, specializarea
„Asistență socială”, și domeniul de licență „Științe ale comunicării”, specializarea „Comunicare și
relații publice”; domeniul de licență „Inginerie industrială”, specializările „Design industrial”,
„Design industrial (în limba engleză)”, „Ingineria sistemelor de energii regenerabile”, și domeniul
de licență „Mecatronică și robotică”, specializarea „Robotică”, preluate din cadrul Facultății de
Inginerie Tehnologică, și domeniul de licență „Ingineria mediului”, specializările „Ingineria și
protecția mediului în industrie” și „Ingineria valorificării deșeurilor”, preluate din cadrul Facultății
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de Știința și Ingineria Materialelor, se reorganizează într-o nouă facultate — Facultatea de Design
de Produs și Mediu și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Inginerie
Tehnologică și
Management Industrial

Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor

Inginerie industrială
Inginerie și
management

Ingineria și
managementul
calității
Inginerie economică
industrială

AP

Zi

240

A/A

Zi/ID

240

A

Zi

240

AP

Zi

240

A

Zi

240

A

Zi

240

AP

Zi

240

Robotică

A

Zi

240

Ingineria și protecția
mediului în industrie

A

Zi

240

Ingineria valorificării
deșeurilor

AP

Zi

240

A

Zi

180

A/A

Zi/ID

180

A/AP

Zi/ID

180

AP/AP

Zi/FR

180

A/A

Zi/FR

240

Inginerie electronică și Tehnologii și sisteme
telecomunicații
de telecomunicații
Științe inginerești
aplicate

Informatică
industrială
Design industrial

Inginerie industrială

Facultatea de Design de
Produs și Mediu
Mecatronică și
robotică

Ingineria mediului

Facultatea de Științe
Cibernetică, statistică
Economice și
și informatică
Administrarea Afacerilor economică

Design industrial (în
limba engleză)
Ingineria sistemelor
de energii
regenerabile

Informatică
economică

Științe ale educației

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar

Psihologie

Psihologie

Facultatea de Educație
Fizică și Sporturi
Montane

Educație fizică și sport

Sport și performanță
motrică

Facultatea de Drept

Drept

Drept

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

Asistență socială

Asistență socială

A

Zi

180

Științe ale comunicării

Comunicare și relații
publice

AP

Zi

180”

Facultatea de
Psihologie și Științele
Educației

Facultatea de
Sociologie și
Comunicare

20. În anexa nr. 2, la punctul 18 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, structura
Facultății de Construcții, domeniul de licență „Inginerie civilă”, se completează cu specializarea
„Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză)”, structura Facultății de Construcții
de Mașini, domeniul de licență „Mecatronică și robotică”, se completează cu specializarea
„Robotică (la Bistrița)”, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației se
modifică domeniul de licență „Inginerie electronică și telecomunicații”, specializările „Electronică
aplicată (în limba engleză)” și „Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)”,
structura Facultății de Inginerie Electrică, domeniul de licență „Științe inginerești aplicate”, se
completează cu specializarea „Inginerie medicală (la Bistrița)”, structura Facultății de Mecanică,
domeniul de licență „Inginerie mecanică”, se completează cu specializările „Sisteme și
echipamente termice (la Alba Iulia)” și „Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
(la Alba Iulia)” și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Construcții

Inginerie civilă

Construcții civile,
industriale și agricole
(în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de
Construcții de Mașini

Mecatronică și
robotică

Robotică (la Bistrița)

AP

Zi

240
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Facultatea de
Electronică,
Telecomunicații și
Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie
Electrică

Electronică aplicată
(în limba engleză)

A

Zi

240

A

Zi

240

Inginerie medicală
(la Bistrița)

AP

Zi

240

Sisteme și
echipamente termice
(la Alba Iulia)

AP

Zi

240

Mașini și instalații
pentru agricultură și
industrie alimentară
(la Alba Iulia)

AP

Zi

240”

Inginerie electronică și
Tehnologii și sisteme
telecomunicații
de telecomunicații
(în limba engleză)
Științe inginerești
aplicate

Facultatea de Mecanică Inginerie mecanică

21. În anexa nr. 2, la punctul 19 „UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, la Facultatea de Agricultură, domeniul de licență „Agronomie”
se completează cu specializările „Agricultură (în limba franceză)” și „Exploatarea mașinilor și
instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară” și domeniul de licență „Ingineria produselor
alimentare” se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare” și se modifică la
specializarea „Controlul și expertiza produselor alimentare”, la Facultatea de Horticultură,
domeniul de licență „Inginerie și management” se completează cu specializarea „Inginerie și
management în industria turismului” și se modifică la specializările „Inginerie economică în
agricultură” și „Inginerie și management în alimentația publică și agroturism” și domeniul de
licență „Horticultură”, specializarea „Peisagistică” se modifică, structura Facultății de Medicină
Veterinară, domeniul de licență „Inginerie chimică”, se completează cu specializarea „Controlul și
securitatea produselor industriale” și vor avea următorul cuprins:

Agronomie
„Facultatea de
Agricultură
Ingineria produselor
alimentare
Horticultură

Facultatea de
Horticultură

Facultatea de Medicină
Veterinară

Inginerie și
management

Inginerie chimică

Agricultură (în limba
franceză)
Exploatarea mașinilor
și instalațiilor pentru
agricultură și
industria alimentară
Ingineria produselor
alimentare
Controlul și expertiza
produselor alimentare

A

Zi

240

AP

Zi

240

AP

Zi

240

A

Zi

240

A

Zi

240

Inginerie economică
în agricultură

A/A

Zi/FR

240

Inginerie și
management în
alimentația publică și
agroturism

A

Zi

240

Inginerie și
management în
industria turismului

AP

Zi

240

Controlul și
securitatea
produselor industriale

AP

ZI

240”

Peisagistică

22. În anexa nr. 2, la punctul 20 „UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA”, la
Facultatea de Matematică și Informatică, domeniul de licență „Matematică” se completează cu
specializarea „Matematică (în limba maghiară)” și domeniul de licență „Informatică” se
completează cu specializarea „Informatică (în limba engleză, în limba maghiară)”; la Facultatea de
Fizică, domeniul de licență „Știința mediului”, specializarea „Fizica mediului (la Dej)” se modifică
în „Fizica mediului” și domeniul de licență „Științe inginerești aplicate” se completează cu
specializarea „Fizică tehnologică (în limba maghiară)”; structura Facultății de Chimie și Inginerie
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Chimică, domeniul de licență „Știința mediului”, se completează cu specializarea „Chimia și
ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în limba germană, în limba maghiară)”
și specializarea „Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale (în limba engleză)”;
structura Facultății de Biologie și Geologie, domeniul de licență „Știința mediului”, se completează
cu specializarea „Ecologie și protecția mediului (în limba germană, în limba maghiară)”; la
Facultatea de Drept, domeniul de licență „Drept”, specializarea „Drept” se modifică; structura
Facultății de Litere, domeniul de licență „Limbă și literatură”, se completează cu specializarea
„Limba și literatura finlandeză — Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și
literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză,
chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatură universală și comparată”,
iar specializarea „Literatură universală și comparată” se modifică în „Literatură universală și
comparată — Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă,
ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)”; la Facultatea de Istorie
și Filosofie, domeniul de licență „Filosofie” se completează cu specializările „Filosofie (în limba
maghiară)”, „Filosofie (în limba germană)” și domeniul de licență „Istorie” se completează cu
specializarea „Istoria artei (în limba maghiară)”; la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
domeniul de licență „Sociologie” se completează cu specializările „Sociologie (în limba
maghiară)”, „Antropologie (în limba maghiară)”, „Resurse umane”, „Resurse umane (în limba
maghiară)”, iar specializarea „Antropologie” se modifică, domeniul de licență „Asistență socială”
se completează cu specializarea „Asistență socială (în limba maghiară)” și se modifică la
specializarea „Asistență socială”; la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, domeniul de
licență „Științe ale educației” se completează cu specializările „Pedagogie (în limba maghiară)”,
„Psihopedagogie specială (în limba maghiară)”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar
(în limba germană, la Sibiu)”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară,
la Odorheiu Secuiesc)”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu
Mare) și se modifică la specializările „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, „Pedagogia
învățământului primar și preșcolar (la Năsăud)”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la
Sibiu)”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu Marmației)”, „Pedagogia
învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș)”; la Facultatea de Științe Economice și
Gestiunea Afacerilor, domeniul de licență „Administrarea afacerilor” se completează cu
specializarea „Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)” și se modifică la
specializările „Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară)” și „Economia
comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe)”, domeniul de licență „Economie”,
specializarea „Economie agroalimentară și a mediului”, domeniul de licență „Contabilitate”,
specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației)”, se modifică,
domeniul de licență „Cibernetică, statistică și informatică economică”, specializarea „Informatică
economică (în limba maghiară)”, se modifică, domeniul de licență „Management”, specializarea
„Management (în limba maghiară)”, se modifică, domeniul de licență „Marketing”, specializarea
„Marketing (în limba maghiară)”, se modifică, la domeniul de licență „Economie și afaceri
internaționale”, denumirea specializării „Afaceri internaționale” se modifică în „Economie și afaceri
internaționale” și denumirea specializării „Afaceri internaționale (în limba germană)” se modifică
în „Economie și afaceri internaționale (în limba germană)”; la Facultatea de Studii Europene,
domeniul de licență „Relații internaționale și studii europene”, se modifică specializarea „Relații
internaționale și studii europene”; structura Facultății de Business, domeniul de licență
„Administrarea afacerilor”, se completează cu specializarea „Administrarea afacerilor (în limba
engleză)”; la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, domeniul de licență
„Științe politice” se completează cu specializarea „Științe politice (în limba maghiară)” și se
modifică la specializarea „Științe politice”, domeniul de licență „Științe administrative” se
completează cu specializarea „Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)” și
se modifică la specializările „Administrație publică”, „Administrație publică (la Bistrița)”,
„Administrație publică (la Satu Mare)” și „Administrație publică (la Sfântu Gheorghe)”, domeniul
de licență „Științe ale comunicării” se completează cu specializările „Jurnalism (în limba
maghiară)”, „Jurnalism (în limba germană)” și se modifică la specializările „Jurnalism”,
„Comunicare și relații publice”; structura Facultății de Teologie Reformată, domeniul de licență
„Teologie”, se completează cu specializarea „Teologie reformată didactică (în limba maghiară)”;
structura Facultății de Teologie Romano-Catolică, domeniul de licență „Teologie”, se completează
cu specializarea „Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)”; structura Facultății de
Teatru și Televiziune, domeniul de licență „Teatru”, se completează cu specializările „Artele
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spectacolului (actorie, regie) (în limba maghiară)” și „Teatrologie (în limba maghiară)” și vor avea
următorul cuprins:
„Facultatea de
Matematică și
Informatică

Facultatea de Fizică

Facultatea de Chimie și
Inginerie Chimică

Matematică

Matematică (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Informatică

Informatică (în limba
engleză, în limba
maghiară)

A

Zi

180

Științe inginerești
aplicate

Fizică tehnologică (în
limba maghiară)

A

Zi

240

Știința mediului

Fizica mediului

A

Zi

180

A

Zi

240

Inginerie chimică

Chimia și ingineria
substanțelor
organice, petrochimie
și carbochimie (în
limba germană, în
limba maghiară)

A

Zi

240

A

Zi

180

A/A

Zi/ID

240

A

Zi

180

AP

Zi

180

Filosofie (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Filosofie (în limba
germană)

A

Zi

180

Facultatea de Biologie
și Geologie

Știința mediului

Facultatea de Drept

Drept

Știința și ingineria
materialelor oxidice și
nanomateriale (în
limba engleză)
Ecologie și protecția
mediului (în limba
germană, în limba
maghiară)
Drept
Literatură universală
și comparată —
Limba și literatura
modernă (engleză,
franceză, germană,
italiană, spaniolă,
rusă, ucraineană,
norvegiană,
finlandeză, japoneză,
chineză, coreeană,
ebraică)

Facultatea de Litere

Facultatea de Istorie și
Filosofie

Limbă și literatură

Limba și literatura
finlandeză — Limba
și literatura
română/Limba și
literatura
maghiară/Limba și
literatura modernă
(engleză, franceză,
germană, italiană,
spaniolă, rusă,
norvegiană,
japoneză, chineză,
coreeană,
ebraică)/Limba
latină/Limba greacă
veche/Literatură
universală și
comparată

Filosofie

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 578/16.VIII.2010
Istorie

Sociologie
Facultatea de
Sociologie și Asistență
Socială

Asistență socială

Facultatea de
Psihologie și Științe ale
Educației

Științe ale educației

Istoria artei (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Sociologie (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Antropologie

A

Zi

180

Antropologie (în
limba maghiară)

A

Zi

180

Resurse umane

AP

Zi

180

Resurse umane (în
limba maghiară)

AP

Zi

180

Asistență socială

A/A

Zi/ID

180

Asistență socială (în
limba maghiară)

A

ID

180

Pedagogie (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Psihopedagogie
specială (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar

A/A

Zi/ID

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (la
Năsăud)

A

Zi

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (la Sibiu)

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (în limba
germană, la Sibiu)

A

Zi

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (la
Sighetu Marmației)

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (în limba
maghiară, la Satu
Mare)

AP

ID

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (în limba
maghiară, la
Odorheiu Secuiesc)

AP

ID

180

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (la Târgu
Mureș)

AP/AP

Zi/ID

180
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Economie

Administrarea
afacerilor

Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea Contabilitate
Afacerilor
Cibernetică, statistică
și informatică
economică

Economie și afaceri
internaționale

Economie
agroalimentară și a
mediului

A/AP

Zi/ID

180

Economia firmei (în
limba maghiară, la
Sfântu Gheorghe)

A

Zi

180

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor (în limba
maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor (la Sfântu
Gheorghe)

AP/AP

Zi/ID

180

Contabilitate și
informatică de
gestiune (la Sighetu
Marmației)

AP/AP

Zi/ID

180

Informatică
economică (în limba
maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Economie și afaceri
internaționale

A/A

Zi/ID

180

Economie și afaceri
internaționale (în
limba germană)

A

ID

180

Management

Management (în
limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Marketing

Marketing (în limba
maghiară)

A/A

Zi/ID

180

A/A

Zi/ID

180

A

Zi

180

A/A

Zi/ID

180

A

Zi

180

Administrație publică

A/A

Zi/ID

180

Administrație publică
(la Bistrița)

A/AP

Zi/ID

180

Administrație publică
(la Satu Mare)

AP/AP

Zi/ID

180

Administrație publică
(la Sfântu Gheorghe)

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Studii
Europene

Relații internaționale și Relații internaționale
studii europene
și studii europene

Facultatea de Business

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor (în limba
engleză)
Științe politice

Științe politice

Facultatea de Științe
Politice, Administrative
și ale Comunicării
Științe administrative

Științe politice (în
limba maghiară)

Administrație publică
(în limba maghiară, la A/AP
Sfântu Gheorghe)

Zi/ID

180
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Jurnalism

Științe ale comunicării

A/A

Zi/ID

180

Jurnalism (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Jurnalism (în limba
germană)

A

Zi

180

A/A

Zi/ID

180

Comunicare și relații
publice
Facultatea de Teologie
Reformată

Teologie

Teologie reformată
didactică (în limba
maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Teologie
Romano-Catolică

Teologie

Teologie romanocatolică didactică (în
limba maghiară)

A

Zi

180

Artele spectacolului
(actorie, regie) (în
limba maghiară)

A

Zi

180

Teatrologie (în limba
maghiară)

A

Zi

180”

Facultatea de Teatru și
Televiziune

Teatru

23. În anexa nr. 2, la punctul 23 „UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA”,
la Facultatea de Arte Decorative și Design, domeniul de licență „Arte plastice, decorative și design”
se completează cu specializarea „Modă — design vestimentar”, cu următorul cuprins:
„Facultatea de Arte
Decorative și Design

Arte plastice,
decorative și design

Modă — design
vestimentar

A

Zi

180”

24. În anexa nr. 2, la punctul 24 „UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANȚA”, la Facultatea
de Istorie și Științe Politice, la domeniul de licență „Istorie” se modifică specializarea „Istorie” și
la domeniul de licență „Științe politice” se modifică specializarea „Științe politice”; denumirea
Facultății de Drept și Științe Administrative se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea
de Drept, Științe Administrative și Sociologie”; la Facultatea de Științe Economice, la domeniul de
licență „Finanțe” se modifică specializarea „Finanțe și bănci”; structura Facultății de Medicină,
domeniul de licență „Sănătate”, se completează cu specializarea „Medicină (în limba engleză)” și
vor avea următorul cuprins:
Istorie

Istorie

A

Zi

180

Științe politice

Științe politice

A

Zi

180

Facultatea de Științe
Economice

Finanțe

Finanțe și bănci

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină (în limba
engleză)

A

Zi

360”

„Facultatea de Istorie și
Științe Politice

25. În anexa nr. 2, la punctul 26 „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, la Facultatea de Litere, la
domeniul de licență „Limbă și literatură” se modifică specializarea „Limba și literatura română –
O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)” și la domeniul de
licență „Științe ale comunicării” se modifică specializarea „Comunicare și relații publice”, la
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, la domeniul de licență „Administrarea
afacerilor” se modifică specializarea „Economia comerțului, turismului și serviciilor” și la
Facultatea de Electrotehnică, la domeniul de licență „Inginerie și management” se modifică
specializarea „Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic” și vor avea
următorul cuprins:

„Facultatea de Litere

Limbă și literatură

Limba și literatura
română – O limbă și
literatură modernă
(franceză, engleză)
(la Drobeta-Turnu
Severin)

A

Zi

180
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Comunicare și relații
publice

A

Zi

180

Facultatea de Economie
Administrarea
și Administrarea
afacerilor
Afacerilor

Economia comerțului,
turismului și serviciilor

A

Zi

180

Facultatea de
Electrotehnică

Inginerie economică în
domeniul electric,
electronic și energetic

A

Zi

240”

Științe ale comunicării

Inginerie și
management

26. În anexa nr. 2, la punctul 28 „UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAȚI”,
denumirea Facultății de Științe Economice se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea
de Economie și Administrarea Afacerilor”, specializările din cadrul Facultății de Inginerie Electrică
și Electronică și al Facultății de Știința Calculatoarelor se reorganizează într-o nouă facultate având
denumirea „Facultatea de Automatică Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică”, la
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, la domeniul de licență „Știința mediului”,
specializarea „Ecologie și protecția mediului” se modifică, la Facultatea de Arte, la domeniul de
licență „Muzică”, specializarea „Interpretare muzicală – canto” se modifică, la Facultatea
Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, domeniul de licență „Limbi
moderne aplicate” se completează cu specializarea „Limbi moderne aplicate”, domeniul de licență
„Ingineria mediului” se completează cu specializarea „Ingineria și protecția mediului în industrie”,
domeniul de licență „Contabilitate” se completează cu specializarea „Contabilitate și informatică
de gestiune” și domeniul de licență „Finanțe” se completează cu specializarea „Finanțe și bănci”
și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Știința și
Ingineria Alimentelor

Știința mediului

Ecologie și protecția
mediului

A

Zi

180

Facultatea de Arte

Muzică

Interpretare muzicală —
canto

A

Zi

240

Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne aplicate

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate și
informatică de gestiune

A

Zi

180

Finanțe

Finanțe și bănci

A

Zi

180

Ingineria mediului

Ingineria și protecția
mediului în industrie

AP

Zi

240

Facultatea
Transfrontalieră de
Științe Umaniste,
Economice și
Inginerești*

* Se referă la reintroducerea extensiei la Cahul”

27. În anexa nr. 2, la punctul 29 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAȘI”,
la Facultatea de Mecanică, la domeniul de licență „Mecatronică și robotică”, specializarea
„Robotică” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Mecanică

Mecatronică și
robotică

Robotică

A

Zi

240”

28. În anexa nr. 2, la punctul 30 „UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ «ION IONESCU DE LA BRAD» DIN IAȘI”, la Facultatea de Agricultură, la domeniul de
licență „Biologie” se modifică specializarea „Biologie”, la domeniul de licență „Agronomie” se
modifică specializarea „Agricultură”, la domeniul de licență „Ingineria produselor alimentare” se
modifică specializarea „Tehnologia prelucrării produselor agricole”, la domeniul de licență
„Inginerie și management” se modifică specializarea „Inginerie economică în agricultură”; la
Facultatea de Horticultură, la domeniul de licență „Horticultură”, specializarea „Horticultură” se
modifică; la Facultatea de Zootehnie, la domeniul de licență „Zootehnie”, specializările „Zootehnie”
și „Piscicultură și acvacultură” se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de
Agricultură

Biologie

Biologie

Agronomie

Agricultură

A

Zi

180

A/A

Zi/ID

240
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Facultatea de
Horticultură

Ingineria produselor
alimentare

Tehnologia prelucrării
produselor agricole

A

Zi

240

Inginerie și
management

Inginerie economică
în agricultură

A/A

Zi/ID

240

Horticultură

Horticultură

A/A

Zi/ID

240

Zootehnie

A/A

Zi/ID

240

A

Zi

240”

Facultatea de Zootehnie Zootehnie

Piscicultură și
acvacultură

29. În anexa nr. 2, la punctul 31 „UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAȘI”, la
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, domeniul de licență „Științe ale comunicării”,
specializarea „Comunicare și relații publice” se modifică, la Facultatea de Fizică, domeniul de
licență „Fizică”, specializarea „Fizică informatică” se modifică, la Facultatea de Geografie și
Geologie, domeniul de licență „Geografie”, specializarea „Geografia turismului (în limba franceză)”
se modifică și la Facultatea de Litere, domeniul de licență „Limbă și literatură”, specializările
„Limba și literatura română — Literatură universală și comparată”și „O limbă și literatură
modernă (A) — Literatură universală și comparată” se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Filosofie
și Științe Social-Politice

Științe ale comunicării

Comunicare și relații
publice

Facultatea de Fizică

Fizică

Facultatea de Geografie
Geografie
și Geologie

Facultatea de Litere

Limbă și literatură

A/AP

Zi/ID

180

Fizică informatică

A

Zi

180

Geografia turismului
(în limba franceză)

A

Zi

180

Limba și literatura
română — Literatură
universală și
comparată

A

Zi

180

O limbă și literatură
modernă (A) —
Literatură universală
și comparată

A

Zi

180”

30. În anexa nr. 2, la punctul 32 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE «GR. T. POPA»
DIN IAȘI”, la Facultatea de Medicină, domeniul de licență „Sănătate”, specializările „Asistență
medicală generală”, „Asistență medicală generală (la Botoșani)” și „Asistență medicală generală
(la Bacău)” se modifică și la Facultatea de Medicină Dentară, domeniul de licență „Sănătate”,
specializarea „Asistență dentară” se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Medicină Sănătate

Asistență medicală
generală

A

Zi

240

Asistență medicală
generală (la Botoșani)

A

Zi

240

AP

Zi

240

A

Zi

180”

Asistență medicală
generală (la Bacău)
Facultatea de Medicină
Dentară

Sănătate

Asistență dentară

31. În anexa nr. 2, la punctul 33 „UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IAȘI”,
la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, domeniul de licență „Arte plastice, decorative
și design” se completează cu specializarea „Arte textile — design textil”, cu următorul cuprins:
„Facultatea de Arte
Plastice, Decorative și
Design

Arte plastice,
decorative și design

Arte textile — design
textil

A

Zi

180”
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32. În anexa nr. 2, la punctul 34 „UNIVERSITATEA DIN ORADEA”, la Facultatea de Arte Vizuale,
domeniul de licență „Arte plastice, decorative și design” se completează cu specializarea „Modă —
design vestimentar”, la Facultatea de Energetică, domeniul de licență „Inginerie și management”,
specializarea „Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic” se modifică, la
Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, domeniul de licență „Inginerie electrică”,
specializarea „Electromecanică (la Beiuș)” se modifică, la Facultatea de Inginerie Managerială și
Tehnologică, domeniul de licență „Inginerie și management”, specializarea „Inginerie economică
în domeniul mecanic” se modifică, la Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale,
domeniul de licență „Relații internaționale și studii europene”, specializarea „Relații internaționale
și studii europene (în limba engleză)” se modifică, la Facultatea de Protecția Mediului, la domeniul
de licență „Silvicultură” se modifică specializarea „Exploatări forestiere”, la domeniul de licență
„Zootehnie” se modifică specializarea „Zootehnie”, la domeniul de licență „Ingineria produselor
alimentare” se modifică specializarea „Controlul și expertiza produselor alimentare”, la Facultatea
de Științe, la domeniul de licență „Informatică”, specializarea „Informatică” se modifică, la
Facultatea de Științe Economice, la domeniul de licență „Finanțe” se modifică specializarea
„Finanțe și bănci”, la domeniul de licență „Administrarea afacerilor” se modifică specializarea
„Economia comerțului, turismului și serviciilor”, la domeniul de licență „Contabilitate” se modifică
specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune”, la domeniul de licență „Economie și
afaceri internaționale” se modifică specializarea „Afaceri internaționale”, la domeniul de licență
„Management” se modifică specializarea „Management”, la domeniul de licență „Marketing” se
modifică specializarea „Marketing”, la Facultatea de Științe Politice și Științele Comunicării, la
domeniul de licență „Științe ale comunicării”, specializarea „Jurnalism” se modifică, la Facultatea
de Științe Socio-Umane, la domeniul de licență „Științe ale educației”, specializarea
„Psihopedagogie specială” se modifică și denumirea Facultății de Teologie Ortodoxă se modifică
și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman»” și
vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Arte
Vizuale

Arte plastice,
decorative și design

Facultatea de
Energetică

Inginerie și
management

Facultatea de Inginerie
Electrică și Tehnologia
Informației

Inginerie electrică

Electromecanică
(la Beiuș)

Facultatea de Inginerie
Managerială și
Tehnologică

Inginerie și
management

Inginerie economică
în domeniul mecanic

Facultatea de Istorie,
Geografie și Relații
Internaționale

Relații internaționale
Relații internaționale și
și studii europene
studii europene
(în limba engleză)

Facultatea de Protecția
Mediului
Facultatea de Științe

Facultatea de Științe
Economice

AP

Zi

180

A

Zi

240

A

Zi

240

A/A

Zi/ID

240

A

Zi

180

A
A

Zi
Zi

240
240

A

Zi

240

A
A/A

Zi
Zi/ID

180
180

Silvicultură
Zootehnie
Ingineria produselor
alimentare
Informatică
Finanțe

Exploatări forestiere
Zootehnie
Controlul și expertiza
produselor alimentare
Informatică
Finanțe și bănci

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și serviciilor

A/A

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate și
informatică de
gestiune

A/A

Zi/ID

180

Afaceri internaționale

A/A

Zi/ID

180

Management
Marketing

A/A
A/A

Zi/ID
Zi/ID

180
180

A

Zi

180

A

Zi

180”

Economie și afaceri
internaționale
Management
Marketing
Facultatea de Științe
Politice și Științele
Comunicării
Facultatea de Științe
Socio-Umane

Modă — design
vestimentar
Inginerie economică
în domeniul electric,
electronic și energetic

Științe ale comunicării Jurnalism
Științe ale educației

Psihopedagogie
specială
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33. În anexa nr. 2, la punctul 35 „UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI”, la Facultatea de Inginerie
Mecanică și Electrică, la domeniul de licență „Calculatoare și tehnologia informației” se modifică
specializarea „Calculatoare” și la domeniul de licență „Inginerie energetică” se modifică
specializarea „Energetică industrială” și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie
Mecanică și Electrică

Calculatoare și
tehnologia informației

Calculatoare

A

Zi

240

Inginerie energetică

Energetică industrială

A

Zi

240”

34. În anexa nr. 2, la punctul 36 „UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI”, la Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare, la domeniul de licență „Calculatoare și tehnologia informației”,
specializarea „Calculatoare” se modifică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la domeniul de licență
„Muzică”, specializarea „Pedagogie muzicală” se modifică, la Facultatea de Științe ale Educației,
la domeniul de licență „Științe ale educației”, specializarea „Pedagogia învățământului primar și
preșcolar (la Alexandria)” se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Calculatoare și
Electronică, Comunicații
tehnologia informației
și Calculatoare

Calculatoare

A

Zi

240

Facultatea de Teologie
Ortodoxă

Pedagogie muzicală

A

Zi

180

Pedagogia
învățământului primar și
preșcolar (la Alexandria)

A

Zi

180”

Muzică

Facultatea de Științe ale
Științe ale educației
Educației

35. În anexa nr. 2, la punctul 37 „UNIVERSITATEA «PETROL-GAZE» DIN PLOIEȘTI”, la
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, la domeniul de licență „Calculatoare și tehnologia
informației”, specializarea „Calculatoare” se modifică și la Facultatea de Științe Economice, la
domeniul de licență „Finanțe”, specializarea „Finanțe și bănci” se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„Facultatea de Inginerie
Mecanică și Electrică

Calculatoare și
tehnologia informației

Calculatoare

A

Zi

240

Facultatea de Științe
Economice

Finanțe

Finanțe și bănci

A

Zi

180”

36. În anexa nr. 2, la punctul 38 „UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN REȘIȚA”, la
Facultatea de Științe Economice și Administrative, denumirea specializării „Teologie ortodoxă
didactică” se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Teologie ortodoxă didactică
(la Caransebeș)” și va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Științe
Economice și
Administrative

Istorie

Istorie

Teologie

Teologie ortodoxă
didactică
(la Caransebeș)

AP

Zi

180

A

Zi

180”

37. În anexa nr. 2, la punctul 39 „UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU” la Facultatea
de Inginerie, domeniul de licență „Inginerie și management” se completează cu specializarea
„Inginerie economică industrială”, la Facultatea de Științe, la domeniul de licență „Informatică”,
specializarea „Informatică” se modifică, la domeniul de licență „Biologie”, specializarea „Biologie”
se modifică, iar domeniul de licență „Științe ale educației” se completează cu specializarea
„Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană)”, la Facultatea de Științe
Economice, la domeniul de licență „Finanțe” se modifică specializarea „Finanțe și bănci” și la
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domeniul de licență „Administrarea afacerilor” se modifică specializarea „Economia comerțului,
turismului și serviciilor” și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Inginerie

Inginerie și
management

Inginerie economică
industrială

Informatică

AP

Zi

240

Informatică

A

Zi

180

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Științe ale educației

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar (în limba
germană)

AP

Zi

180

Finanțe

Finanțe și bănci

A/A

Zi/ID

180

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

A/A

Zi/ID

180”

Facultatea de Științe

Facultatea de Științe
Economice

38. În anexa nr. 2, la punctul 40 „UNIVERSITATEA «ȘTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA”, la
Facultatea de Educație Fizică și Sport, la domeniul de licență „Educație fizică și sport”,
specializarea „Kinetoterapie și motricitate specială” se modifică, la Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința Calculatoarelor, la domeniul de licență „Inginerie electronică și telecomunicații”,
specializarea „Electronică aplicată” se modifică și la Facultatea de Științe Economice și
Administrație Publică, domeniul de licență „Economie” se completează cu specializarea
„Economie generală și comunicare economică” și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Educație
Kinetoterapie și
Educație fizică și sport
Fizică și Sport
motricitate specială

A

Zi

180

Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor

Inginerie electronică și
Electronică aplicată
telecomunicații

A

Zi

240

Facultatea de Științe
Economice și
Administrație Publică

Economie

AP

Zi

180”

Economie generală și
comunicare
economică

39. În anexa nr. 2, la punctul 41 „UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIȘTE”, la
Facultatea de Științe Economice, la domeniul de licență „Management” se modifică specializarea
„Management”, la domeniul de licență „Marketing” se modifică specializarea „Marketing”, iar
denumirea Facultății de Drept și Social-Politice se modifică și se înlocuiește cu denumirea
„Facultatea de Drept și Științe Social-Politice” și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Științe Management
Economice
Marketing

Management

A/A

Zi/ID

180

Marketing

A/A

Zi/ID

180”

40. În anexa nr. 2, la punctul 42 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUȘI» DIN TÂRGU
JIU”, la Facultatea de Inginerie, la domeniul de licență „Inginerie energetică”, specializarea
„Managementul energiei” se modifică; specializările din cadrul Facultății de Științe Juridice și
specializarea „Limba și literatura română — Limba și literatura engleză” din cadrul Facultății de
Litere și Științe Sociale se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de
Științe Juridice și Litere”; specializările „Istorie”, „Relații internaționale și studii europene”,
„Administrație publică”, „Comunicare și relații publice” se reorganizează într-o nouă facultate
având denumirea „Facultatea de Administrație Publică și Studii Politice Comparate” și
specializările din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport se reorganizează într-o nouă facultate
având denumirea „Facultatea de Asistență Medicală și Tehnică Dentară, Artă și Cultură Fizică” și
se completează cu domeniul de licență „Sănătate”, specializarea „Asistență medicală generală”,
și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Inginerie

Inginerie energetică
Drept

Facultatea de Științe
Juridice și Litere
Limbă și literatură

Managementul
energiei
Drept
Ordine și siguranță
publică
Limba și literatura
română — Limba și
literatura engleză

A

Zi

240

A/AP

Zi/ID

240

AP

Zi

180

AP

Zi

180
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Istorie
Facultatea de
Administrație Publică și
Studii Politice
Comparate

Facultatea de Asistență
Medicală și Tehnică
Dentară, Artă și Cultură
Fizică

Istorie

Relații internaționale și Relații internaționale
studii europene
și studii europene

AP

Zi

180

AP

Zi

180

Științe administrative

Administrație publică

A/AP

Zi/ID

180

Științe ale comunicării

Comunicare și relații
publice

AP

Zi

180

Sănătate

Asistență medicală
generală

AP

Zi

240

Arte plastice,
decorative și design

Pedagogia artelor
plastice și decorative

AP

Zi

180

Educație fizică și
sportivă

AP

Zi

180

Kinetoterapie și
motricitate specială

AP

Zi

180”

Educație fizică și sport

41. În anexa nr. 2, la punctul 43 „UNIVERSITATEA «PETRU MAIOR» DIN TÂRGU MUREȘ”, la
Facultatea de Științe și Litere, la domeniul de licență „Limbă și literatură”, specializarea „Limba și
literatura română — Limba și literatura engleză” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Științe și
Litere

Limbă și literatură

Limba și literatura
română — Limba și
literatura engleză

A/A

Zi/FR

180”

42. În anexa nr. 2, la punctul 46 „UNIVERSITATEA «POLITEHNICA» DIN TIMIȘOARA”, la
Facultatea de Automatică și Calculatoare, domeniul de licență „Calculatoare și tehnologia
informației”, specializarea „Calculatoare (în limba engleză)” se modifică, la Facultatea de
Arhitectură, domeniul de licență „Arhitectură” se completează cu specializarea „Mobilier și
amenajări interioare”, la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, domeniul de licență
„Inginerie electronică și telecomunicații”, specializarea „Tehnologii și sisteme de telecomunicații
(în limba engleză)” se modifică, la Facultatea de Mecanică, domeniul de licență „Științe inginerești
aplicate”, specializarea „Inginerie medicală” se modifică, la Departamentul de Comunicare și Limbi
Străine, domeniul de licență „Științe ale comunicării”, specializarea „Comunicare și relații publice”
se modifică și la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, domeniul de licență „Inginerie și
management”, specializarea „Inginerie economică în industria chimică și de materiale” se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Automatică și
Calculatoare

Calculatoare și
tehnologia informației

Calculatoare (în
limba engleză)

Facultatea de
Arhitectură

Arhitectură

Mobilier și amenajări
interioare

Facultatea de
Electronică și
Telecomunicații

A

Zi

240

AP

Zi

180

Tehnologii și sisteme
Inginerie electronică și
de telecomunicații (în
telecomunicații
limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Mecanică

Științe inginerești
aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

Departamentul de
Comunicare și Limbi
Străine

Științe ale comunicării

Comunicare și relații
publice

A

Zi

180

Facultatea de Inginerie
din Hunedoara

Inginerie și
management

Inginerie economică
în industria chimică și
de materiale

A

Zi

240”
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43. În anexa nr. 2, la punctul 47 „UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIȘOARA”, la Facultatea de Horticultură și Silvicultură,
domeniul de licență „Silvicultură”, specializarea „Silvicultură” se modifică și la Facultatea de
Medicină Veterinară, domeniul de licență „Medicină veterinară”, specializarea „Medicină veterinară
(în limba engleză)” se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Horticultură și
Silvicultură

Silvicultură

Silvicultură

A

Zi

240

Facultatea de Medicină
Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară
(în limba engleză)

A

Zi

360”

44. În anexa nr. 2, la punctul 48 „UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA”, la Facultatea
de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, domeniul de licență „Științe ale comunicării”,
specializarea „Comunicare și relații publice” se modifică și la Facultatea de Arte și Design,
domeniul de licență „Arte plastice, decorative și design” se completează cu specializarea „Modă —
design vestimentar” și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Științe
Politice, Filosofie și
Științe ale Comunicării

Științe ale comunicării

Comunicare și relații
publice

A

Zi

180

Facultatea de Arte și
Design

Arte plastice,
decorative și design

Modă — design
vestimentar

A

Zi

180”

45. În anexa nr. 2, la punctul 52 „ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII «MIHAI VITEAZUL»
DIN BUCUREȘTI”, la Facultatea de Informații, domeniul de licență „Științe militare și informații” se
completează cu specializarea „Studii de securitate și informații” și va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Informații

Științe militare și
informații

Studii de securitate și
informații

AP

Zi

180”

46. La anexa nr. 2, la punctul 56 „ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE «NICOLAE BĂLCESCU»
DIN SIBIU”, la Facultatea de Management Militar, domeniul de licență „Științe administrative”,
specializarea „Administrație publică” se modifică, la domeniul de licență „Științe militare și
informații”, specializările „Managementul organizației” și „Management economico-financiar” se
modifică și vor avea următorul cuprins:
Științe administrative
„Facultatea de
Management Militar

Științe militare și
informații

Administrație publică

A

Zi

180

Managementul
organizației

A

Zi

180

Management
economico-financiar

A

Zi

180”

47. În anexa nr. 3, la punctul 2 „UNIVERSITATEA «TITU MAIORESCU» DIN BUCUREȘTI”, la
Facultatea de Științe Economice din Târgu Jiu, domeniul de licență „Administrarea afacerilor” se
completează cu specializarea „Economia comerțului, turismului și serviciilor” și va avea următorul
cuprins:
„Facultatea de Științe
Economice din Târgu
Jiu

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

AP

Zi

180”
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48. La anexa nr. 3, la punctul 3 „UNIVERSITATEA «NICOLAE TITULESCU» DIN BUCUREȘTI”,
la Facultatea de Științe Economice, domeniul de licență „Administrarea afacerilor”, specializarea
„Economia comerțului, turismului și serviciilor”, și domeniul de licență „Contabilitate”,
specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Științe
Economice

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

Contabilitate

Contabilitate și
informatică de
gestiune

AP/AP

Zi/ID

180

A/AP

Zi/ID

180”

49. În anexa nr. 3, la punctul 5 „UNIVERSITATEA «HYPERION» DIN BUCUREȘTI”, la Facultatea
de Științe Economice, domeniul de licență „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia
comerțului, turismului și serviciilor” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Facultatea de Științe
Economice

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

A/AP

Zi/ID

180”

50. În anexa nr. 3, punctul 6 „UNIVERSITATEA «BIOTERRA» DIN BUCUREȘTI”, după numărul
curent 9 se introduce numărul curent 10 „Facultatea de Management Agroturistic din Buzău”, cu
următorul cuprins:

Facultatea de
„10 Management
Agroturistic din Buzău

Inginerie și
management

Inginerie și
management în
alimentația publică
și agroturism

AP

Zi

240”

51. În anexa nr. 3, la punctul 7 „UNIVERSITATEA «ECOLOGICĂ» DIN BUCUREȘTI”, la
Facultatea de Educație Fizică și Sport, domeniul de licență „Educație fizică și sport” se
completează cu specializarea „Kinetoterapie și motricitate specială” și va avea următorul cuprins:
„Facultatea de Educație
Kinetoterapie și
Educație fizică și sport
Fizică și Sport
motricitate specială

AP

Zi

180”

52. În anexa nr. 3, la punctul 8 „UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE ȘI ARTE «GHEORGHE
CRISTEA» DIN BUCUREȘTI”, la Facultatea de Arte și Științe, domeniul de licență „Teatru”,
specializarea „Artele spectacolului (coregrafie)” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Arte și
Științe

Teatru

Artele spectacolului
(coregrafie)

A

Zi

180”

53. În anexa nr. 3, la punctul 10 „UNIVERSITATEA «ARTIFEX» DIN BUCUREȘTI”, la Facultatea
de Management-Marketing, domeniul de licență „Administrarea afacerilor”, specializarea
„Economia comerțului, turismului și serviciilor” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Facultatea de
Administrarea
Management-Marketing afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

A

Zi

180”

54. În anexa nr. 3, la punctul 13 „UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIȘ» DIN ARAD”, la
Facultatea de Științe Juridice, domeniul de licență „Drept”, specializarea „Drept” se modifică, la
Facultatea de Științe Economice, domeniul de licență „Administrarea afacerilor” se completează
cu specializarea „Administrarea afacerilor (în limba engleză)”, iar la domeniul de licență
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„Contabilitate”, specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune” se modifică și la domeniul
de licență „Marketing”, specializarea „Marketing” se modifică, la Facultatea de Științe Umaniste,
Politice și Administrative, domeniul de licență „Științe administrative” se completează cu
specializarea „Poliție comunitară”, iar la domeniul de licență „Limbi moderne aplicate”,
specializarea „Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză și
germană)” se modifică și la domeniul de licență „Relații internaționale și studii europene”,
specializarea „Relații internaționale și studii europene” se modifică, la Facultatea de Psihologie,
Științe ale Educației și Asistență Socială, la domeniul de licență „Asistență socială”, specializarea
„Asistență socială” se modifică, la domeniul de licență „Științe ale educației”, specializarea
„Pedagogia învățământului primar și preșcolar” se modifică și la domeniul „Psihologie”,
specializarea „Psihologie” se modifică, la Facultatea de Informatică, domeniul de licență
„Informatică” se completează cu specializarea „Informatică (în limba engleză)” și vor avea
următorul cuprins:
„Facultatea de Științe
Juridice

Facultatea de Științe
Economice

Facultatea de Științe
Umaniste, Politice și
Administrative

Facultatea de
Psihologie, Științe ale
Educației și Asistență
Socială
Facultatea de
Informatică

Drept

Drept

A/A/AP Zi/ID/FR

240

Contabilitate

Contabilitate și
informatică de
gestiune

A/A/AP Zi/ID/FR

180

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor (în limba
engleză)

Marketing

Marketing

Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne
aplicate (câte două
limbi străine dintre:
engleză, franceză și
germană)

Relații internaționale și Relații internaționale
studii europene
și studii europene

A

Zi

A/A/AP Zi/ID/FR

180
180

A/AP

Zi/FR

180

A

Zi

180

Științe administrative

Poliție comunitară

AP

Zi

180

Asistență socială

Asistență socială

A/AP

Zi/ID

180

Științe ale educației

Pedagogia
învățământului primar
și preșcolar

A/AP

Zi/ID

180

Psihologie

Psihologie

A/AP

Zi/ID

180

Informatică

Informatică (în limba
engleză)

A

Zi

180”

55. În anexa nr. 3, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «GEORGE BACOVIA» DIN BACĂU”,
denumirea Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune se modifică și se înlocuiește cu
denumirea „Facultatea de Finanțe și Contabilitate”, având în structură domeniul de licență
„Finanțe”, cu specializarea „Finanțe și bănci”, și domeniul de licență „Contabilitate”, cu
specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune”, denumirea Facultății de Management se
modifică și se înlocuiește cu denumirea „Facultatea de Drept și Administrație”, având în structură
domeniul de licență „Drept”, cu specializarea „Drept”, domeniul de licență „Asistență socială”, cu
specializarea „Asistență socială”, și domeniul de licență „Administrație publică”, cu specializarea
„Administrație publică”, iar denumirea Facultății de Economia Afacerilor se modifică și se
înlocuiește cu denumirea „Facultatea de Management-Marketing”, având în structură domeniul de
licență „Administrarea afacerilor”, cu specializarea „Economia comerțului, turismului și
serviciilor”, domeniul de licență „Cibernetică, statistică și informatică economică”, cu specializarea
„Informatică economică”, domeniul de licență „Marketing”, cu specializarea „Marketing”, și
domeniul de licență „Management”, cu specializarea „Management”, și vor avea următorul
cuprins:

„Facultatea de Finanțe
și Contabilitate

Finanțe

Finanțe și bănci

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate și
informatică de
gestiune

A/AP

Zi/FR

180
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Facultatea de Drept și
Administrație

Drept

Drept

AP

Zi

240

Asistență socială

Asistență socială

AP

Zi

180

Științe administrative

Administrație publică

A/AP

Zi/ID

180

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

AP

Zi

180

Informatică
economică

AP

Zi

180

Cibernetică, statistică
Facultatea de
Management-Marketing și informatică
economică
Marketing

Marketing

Management

Management

A/AP/AP Zi/FR/ID
A/AP

Zi/FR

180
180”

56. În anexa nr. 3, la punctul 17 „UNIVERSITATEA «ANDREI ȘAGUNA» DIN CONSTANȚA”, la
Facultatea de Drept și Științe Administrative, domeniul de licență „Științe administrative”,
specializarea „Administrație publică” se modifică și la Facultatea de Științe Economice, domeniul
de licență „Marketing” se completează cu specializarea „Marketing”, iar la domeniul de licență
„Management”, specializarea „Management” se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de Drept și
Științe Administrative
Facultatea de Științe
Economice

Științe administrative

Administrație publică

Marketing

Marketing

Management

Management

A

Zi

180

AP

Zi

180

A

Zi

180”

57. În anexa nr. 3, la punctul 22 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCOVEANU» DIN
PITEȘTI”, la Facultatea de Finanțe-Contabilitate, domeniul de licență „Finanțe”, specializarea
„Finanțe și bănci” se modifică, la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din
Râmnicu Vâlcea, domeniul de licență „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia
comerțului, turismului și serviciilor” se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Facultatea de FinanțeContabilitate

Finanțe

Finanțe și bănci

A

Zi

180

Facultatea de
Management Marketing
în Afaceri Economice
din Râmnicu Vâlcea

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

A

Zi

180”

58. În anexa nr. 3, la punctul 30 „UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCUREȘTI”,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de Limba și Literatura Română se
reorganizează într-o singură facultate — Facultatea de Litere, care va avea în structură domeniul
de licență „Limbă și literatură”, cu specializările „Limba și literatura modernă A (engleză,
franceză) — Limba și literatura modernă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană,
rusă)/clasică (latină)” și „Limba și literatura română — O limbă și literatură modernă (engleză,
franceză)”; Facultatea de Filosofie și Studii Culturale, Facultatea de Istorie și Facultatea de
Relații Internaționale și Studii Europene se vor reorganiza într-o singură facultate — Facultatea
de Relații Internaționale, Istorie și Filosofie, care va avea în structură domeniul de licență
„Filosofie”, cu specializarea „Filosofie”, domeniul de licență „Istorie”, cu specializarea „Istorie”,
și domeniul de licență „Relații internaționale și studii europene”, cu specializarea „Relații
internaționale și studii europene”; Facultatea de Finanțe și Bănci din Blaj și Facultatea de
Management Financiar-Contabil din Blaj se reorganizează într-o singură facultate — Facultatea
de Științe Economice din Blaj, care va avea în structură domeniul de licență „Finanțe”, cu
specializarea „Finanțe și bănci”, și domeniul de licență „Administrarea afacerilor”, cu
specializarea „Administrarea afacerilor”; Facultatea de Muzică și Facultatea de Teatru se
reorganizează într-o singură facultate — Facultatea de Arte, care va avea în structură domeniul
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de licență „Muzică”, cu specializarea „Pedagogie muzicală”, și domeniul de licență „Teatru”, cu
specializarea „Artele spectacolului (actorie)”, și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Litere

Facultatea de Relații
Internaționale, Istorie și
Filosofie

Facultatea de Științe
Economice din Blaj

Limba și literatura
modernă A (engleză,
franceză) — Limba și
literatura modernă B
(franceză, engleză,
germană, spaniolă,
italiană, rusă)/clasică
(latină)

A

Zi

180

Limba și literatura
română — O limbă și
literatură modernă
(engleză, franceză)

A/AP

Zi/FR

180

Filosofie

Filosofie

A/AP

Zi/FR

180

Istorie

Istorie

A/AP

Zi/FR

180

AP

Zi

180

AP/AP

Zi/FR

180

AP

Zi

180

Limbă și literatură

Relații internaționale și Relații internaționale
studii europene
și studii europene
Finanțe

Finanțe și bănci

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor

Muzică

Pedagogie muzicală

A/AP

Zi/FR

180

Teatru

Artele spectacolului
(actorie)

A

Zi

180”

Facultatea de Arte

59. În anexa nr. 3, la punctul 31 „UNIVERSITATEA «PETRE ANDREI» DIN IAȘI”, la Facultatea
de Economie, domeniul de licență „Finanțe”, specializarea „Finanțe si bănci”, și domeniul de
licență „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia comerțului, turismului si serviciilor”,
se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de
Economie

Finanțe

Finanțe și bănci

Administrarea
afacerilor

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

A/AP

Zi/FR

180

AP/AP

Zi/FR

180”

60. În anexa nr. 3, la punctul 32 „UNIVERSITATEA «APOLLONIA» DIN IAȘI”, la Facultatea de
Medicină Dentară, domeniul de licență „Sănătate” se completează cu specializarea „Tehnică
dentară” și domeniul de licență „Științe ale comunicării”, cu specializările „Comunicare și relații
publice” și „Jurnalism”, se reorganizează în Facultatea de Științe ale Comunicării și vor avea
următorul cuprins:

„Facultatea de Medicină
Sănătate
Dentară

Facultatea de Științe ale
Științe ale comunicării
Comunicării

Tehnică dentară

AP

Zi

180

Comunicare și relații
publice

AP

Zi

180

Jurnalism

AP

Zi

180”
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61. În anexa nr. 3, punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„34. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Învățământ universitar — ciclul II
Forma de
învățământ

Specializare/Program de studii acreditat (A)

Administrarea afacerilor — Executiv MBA

A

Zi

Număr de
credite

120”

62. În anexa nr. 3, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 35 „INSTITUTUL
TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA”, care se elimină din anexa nr. 4, cu următorul
cuprins:
„35. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
Specializare/
Program de studii acreditat
(A)

Forma de învățământ
(Zi)

Număr
de credite

Teologie protestantă pastorală*)

Zi

240

Domeniul de licență

Teologie

*) A funcționat și înainte de 1989.”

63. În anexa nr. 4, la punctul 3 „INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA — ILFOV”,
domeniul de licență „Teologie”, specializarea „Teologie adventistă pastorală” se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Teologie

Teologie adventistă pastorală*)

Zi

240

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.”

64. În anexa nr. 4, la punctul 5 „FUNDAȚIA «SAPIENȚIA» — UNIVERSITATEA «SAPIENȚIA»
DIN CLUJ-NAPOCA**)”, domeniul de licență „Economie” se completează cu specializarea
„Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc)”, domeniul de licență „Ingineria produselor
alimentare” se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc)”,
domeniul de licență „Ingineria mediului” se completează cu specializarea „Ingineria și protecția
mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc)” și vor avea următorul cuprins:
„Economie

Economie agroalimentară
(la Miercurea-Ciuc*)

Zi

180

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare
(la Miercurea-Ciuc*)

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în
industrie (la Miercurea-Ciuc*)

Zi

240

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.
**) Activitatea didactică la specializările instituției cuprinse în prezenta anexă se desfășoară în limba maghiară.”

65. În anexa nr. 4, punctul 11 „INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN
ROMAN” se completează cu domeniul de licență „Filosofie”, specializarea „Filosofie”, cu
următorul cuprins:

„Filosofie

Filosofie

Zi

180”
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66. În anexa nr. 4, punctul 20 „FUNDAȚIA «GAUDEAMUS» — UNIVERSITATEA «TOMIS» DIN
CONSTANȚA”, domeniul de licență „Administrarea afacerilor” se completează cu specializarea
„Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității” și va avea următorul
cuprins:
„Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului,
serviciilor și managementul calității

Zi

180”

67. În anexa nr. 4, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul
cuprins:
„22. FUNDAȚIA LUMINA — INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BUCUREȘTI
„Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Zi

180

Inginerie electronică și
telecomunicații

Tehnologii și sisteme de
telecomunicații

Zi

240

Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației

Zi

240

Relații internaționale și studii
europene

Zi

180”

Relații internaționale și studii
europene

68. Titlul anexei nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
autorizate să funcționeze provizoriu ce organizează numai programe de studii universitare
de masterat/studii postuniversitare”
69. În anexa nr. 5, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
„7. ȘCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ — BUCUREȘTI (S.N.S.B.)
Învățământ universitar — ciclul II

Domeniul

Specializări/Programe de studii

Forma de
învățământ
(Zi)

Număr de credite

Matematică

Logistică și specificații formale

A

Zi

120

Matematică

Analiză și modelare prin ecuații
diferențiale și stocastice

A

Zi

120

Biologie

Chimie biologică

A

Zi

120

Matematică

Structuri fundamentale cu aplicații
în algebră, geometrie și topologie

A

Zi

120”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Markó Béla
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan

București, 30 iunie 2010.
Nr. 631.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 rectificat
al Regiei Autonome „Rasirom”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările și completările ulterioare, și al art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2010 rectificat al Regiei Autonome „Rasirom”, de sub autoritatea
Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în
bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Autonome
„Rasirom”, aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime, care
nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de
Informații, cu avizele Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă

„Rasirom” va efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la
5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control
financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Directorul Serviciului Român de Informații,
George-Cristian Maior
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 28 iulie 2010.
Nr. 782.
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ANEXĂ*)

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
Regia Autonomă „Rasirom”
Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, București
Cod unic de înregistrare: 7061781

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I P E A N U L 2 0 1 0 R E C T I F I C AT

— mii lei —

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea
dintre Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției
al Republicii Kazahstan, semnat la Astana la 2 martie 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Acordul privind cooperarea dintre Ministerul
Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Kazahstan, semnat la
Astana la 2 martie 2010.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Costea Romulus Doru,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
București, 4 august 2010.
Nr. 817.
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ACORD
privind cooperarea dintre Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Kazahstan
Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Kazahstan, denumite în continuare părți,
dorind să întărească relațiile dintre statele lor,
fiind convinse de importanța rolului justiției în societate,
luând act de faptul că schimbul de experiență și cunoștințe în domeniul juridic servește intereselor ambelor părți,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Articolul 5

Părțile cooperează în domeniile ce intră în competența lor,
inclusiv prin schimbul cuprinzător și semnificativ de experiență
și practici, în vederea:
1. armonizării legislației naționale a statelor lor cu
standardele internaționale și europene;
2. modernizării legislației naționale privind sistemul judiciar
al statelor lor;
3. educării și pregătirii profesionale a personalului părților;
4. îmbunătățirii activităților din domeniul administrației
penitenciare;
5. dezvoltării altor domenii, dacă acestea au legătură cu
scopul prezentului acord și cu atribuțiile părților.

În aplicarea prezentului acord, părțile folosesc limbile
română, kazahă și engleză.
Articolul 6

Părțile suportă separat cheltuielile necesare aplicării
prezentului acord, în limita fondurilor proprii, stabilite de
legislațiile lor naționale.
În baza prezentului acord, părțile organizează vizite ale unor
delegații în scopul schimbului de experiență în domeniul lor de
activitate.
Partea trimițătoare acoperă cheltuielile de călătorie, cazare și
hrană. Partea primitoare acoperă cheltuielile legate de
organizarea negocierilor și consultărilor.
Articolul 7

Articolul 2

În vederea rezolvării problemelor privind cooperarea,
elaborarea programelor de cooperare și stabilirea concluziilor
privind programele implementate, părțile pot organiza grupuri
de experți.
Articolul 3

Părțile își acordă asistență în organizarea consultărilor,
seminarelor și conferințelor științifice pe probleme de interes
comun.
Articolul 4

Părțile își acordă asistență în domeniul schimbului de experți
și delegații pentru studierea problemelor de interes comun.

Prezentul acord poate fi amendat prin acordul părților.
Amendamentele se vor face prin protocoale, considerate parte
integrată a prezentului acord.
Articolul 8

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.
Prezentul acord intră în vigoare la data primirii notificării prin
care partea română comunică părții kazahe, pe canale
diplomatice, îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare
pentru intrarea în vigoare a acordului.
Prezentul acord iese din vigoare în 6 (șase) luni de la data
primirii notificării prin care una din părți o informează pe cealaltă,
prin canale diplomatice, cu privire la intenția sa de a denunța
acordul.

Semnat la Astana, la data de 2 martie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă și engleză,
toate textele fiind egal autentice.
Pentru Ministerul Justiției al României,

Pentru Ministerul Justiției al Republicii Kazahstan,

Teodor Baconschi,

Rașid Tusupbekov,

ministrul afacerilor externe

ministrul justiției

Cristina-Gabriela F. Popescu
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