
Lista cuprinzând hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcŃionare provizorie sau acreditarea 
specializărilor din cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, 

durata studiilor, precum şi titlurile obŃinute de absolvenŃii învăŃământului universitar, nomenclatorul 
domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior de stat şi particular, 

structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din instituŃiile de 
învăŃământ superior  

şi ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat  
 

 

NR. 
CRT. 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI - structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din 
instituŃiile de învăŃământ superior - titlurile obŃinute de absolvenŃii învăŃământului universitar 

NR ANUL DENUMIRE MODIFICĂ/ABRORGĂ 

1 542 1995 
HOTĂRÂRE   Nr. 542 din 21 iulie 1995 privind reorganizarea Şcolii NaŃionale 
de Studii Politice şi Administrative 

 

2 568 1995 
HOTĂRÂRE   Nr. 568 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizaŃiei de 
funcŃionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind 
acreditarea instituŃiilor de învăŃământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

 

3 225 1996 
HOTĂRÂRE   Nr. 225 din  4 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 568/1995 

Hotărârea Guvernului nr. 568/1995 

4 1371 1996 

HOTĂRÂRE   Nr. 1371 din  3 decembrie 1996 cu privire la acordarea 
autorizării de funcŃionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
88/1993 privind acreditarea instituŃiilor de învăŃământ superior şi recunoaşterea 
diplomelor 

Hotărârea Guvernului nr. 568/1995 

5 294 1997 
HOTĂRÂRE   Nr. 294 din 16 iunie 1997 cu privire la funcŃionarea instituŃiilor 
de învăŃământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind 
acreditarea instituŃiilor de învăŃământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

Hotărârea Guvernului nr. 542/1995 

6 535 1999 
HOTĂRÂRE   Nr. 535 din  1 iulie 1999 privind autorizarea de funcŃionare 
provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituŃiilor de învăŃământ 
superior de stat şi particular 

Hotărârea Guvernului nr. 294/1997 

7 645 2000 
HOTĂRÂRE   Nr. 645 din  4 august 2000 privind profilurile, specializările, 
durata studiilor, precum şi titlurile obŃinute de absolvenŃii învăŃământului 
universitar, cursuri de zi 

Hotărârea Guvernului nr. 301/1998 

8 696 2000 

HOTĂRÂRE   Nr. 696 din 17 august 2000 pentru înlocuirea anexelor nr. 1 şi 2 
la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de funcŃionare 
provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituŃiilor de învăŃământ 
superior de stat şi particular 

Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 535/1999 

9 999 2000 
HOTĂRÂRE   Nr. 999 din 26 octombrie 2000 privind Nomenclatorul 
domeniilor şi al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul 
instituŃiilor de învăŃământ superior de stat şi particular 

  

10 1215 2000 

 HOTĂRÂRE   Nr. 1215 din 29 noiembrie 2000 pentru completarea anexelor nr. 
1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de funcŃionare 
provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituŃiilor de învăŃământ 
superior de stat şi particular 

Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 535/1999, Hotărârea 
Guvernului nr. 696/2000  

11 1370 2000 

HOTĂRÂRE   Nr. 1370 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor şi al 
specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituŃiilor de învăŃământ 
superior de stat şi particular 

Anexa la Hotărârea Guvernului  
nr. 999/2000 

12 1336 2001 
 HOTĂRÂRE   Nr. 1336 din 27 decembrie 2001 privind domeniile şi 
specializările de referinŃă din învăŃământul universitar 

  

13 410 2002 
HOTĂRÂRE   Nr. 410 din 25 aprilie 2002 privind structurile şi specializările 
universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din instituŃiile de 
învăŃământ superior 

Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 535/1999 

14 944 2002 

 HOTĂRÂRE   Nr. 944 din 29 august 2002 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare 
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din instituŃiile de învăŃământ 
superior 

Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 

15 682 2003 
HOTĂRÂRE   Nr. 682 din 12 iunie 2003 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinŃă din 
învăŃământul universitar 

Hotărârea Guvernului nr. 
1.336/2001 



16 693 2003 

HOTĂRÂRE   Nr. 693 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările 
universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din instituŃiile de 
învăŃământ superior 

Hotărârea Guvernului nr. 410/2002  

17 1082 2003 

 HOTĂRÂRE   Nr. 1082 din 11 septembrie 2003 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare 
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din instituŃiile de învăŃământ 
superior 

Anexele nr. 1 - 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 410/2002 

18 896 2004 
HOTĂRÂRE   Nr. 896 din 10 iunie 2004 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinŃă din 
învăŃământul universitar 

Hotărârea Guvernului nr. 
1.336/2001 

19 940 2004 

 HOTĂRÂRE   Nr. 940 din 10 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările 
universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din instituŃiile de 
învăŃământ superior 

Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 

20 1609 2004 

HOTĂRÂRE   Nr. 1609 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea anexelor nr. 
1 - 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările 
universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu din instituŃiile de 
învăŃământ superior 

Anexele nr. 1 - 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 410/2002 

21 88 2005 
HOTĂRÂRE   Nr. 88 din 10 februarie 2005 privind organizarea studiilor 
universitare de licenŃă 

  

22 916 2005 
HOTĂRÂRE   Nr. 916 din 11 august 2005 privind structurile instituŃiilor de 
învăŃământ superior acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu şi a 
specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenŃă 

 Anexele nr. 1 - 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 410/2002  

23 1175 2006 
HOTĂRÂRE   Nr. 1175 din  6 septembrie 2006 privind organizarea studiilor 
universitare de licenŃă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul 
acestora 

Hotărârea Guvernului nr. 88/2005,  
anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 
nr. 916/2005 

24 501 2007 
HOTĂRÂRE   Nr. 501 din 30 mai 2007 privind titlurile obŃinute de absolvenŃii 
învăŃământului universitar, înmatriculaŃi în anul I de studii, în anii universitari 
2002 - 2003, 2003 - 2004 şi 2004 - 2005 

  

25 676 2007 
HOTĂRÂRE   Nr. 676 din 28 iunie 2007 privind domeniile de studii 
universitare de licenŃă, structurile instituŃiilor de învăŃământ superior şi 
specializările organizate de acestea 

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
1.175/2006  

26 981 2007 

 HOTĂRÂRE   Nr. 981 din 22 august 2007 pentru completarea anexei nr. 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de 
licenŃă, structurile instituŃiilor de învăŃământ superior şi specializările organizate 
de acestea 

Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 

27 635 2008 
HOTĂRÂRE   Nr. 635 din 11 iunie 2008  privind structurile instituŃiilor de 
învăŃământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenŃă 
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea 

Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 

28 890 2008 

HOTĂRÂRE   Nr. 890 din 20 august 2008 privind denumirile calificărilor şi 
titlurile conferite absolvenŃilor învăŃământului universitar de licenŃă 
înmatriculaŃi în anul I de studii în anii universitari 2005 - 2006, 2006 - 2007, 
2007 - 2008 

  

29 922 2008 

HOTĂRÂRE   Nr. 922 din 20 august 2008 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 4 
la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituŃiilor de 
învăŃământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenŃă 
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea 

Anexele nr. 1 - 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 635/2008 

30 635 2008 

HOTĂRÂRE   Nr. 635 din 11 iunie 2008    *** Republicată privind structurile 
instituŃiilor de învăŃământ superior şi specializările/programele de studii 
universitare de licenŃă acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu 
organizate de acestea 

Hotărârea Guvernului nr. 676/2007  

31 749 2009 

HOTĂRÂRE   Nr. 749 din 24 iunie 2009 pentru aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor, a structurilor instituŃiilor de învăŃământ superior şi a 
specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate sau 
autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea 

Hotărârea Guvernului nr. 635/2008  

32 943 2009 

HOTĂRÂRE   Nr. 943 din 19 august 2009 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor, a structurilor instituŃiilor de învăŃământ superior şi a 
specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate sau 
autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea 

Hotărârea Guvernului nr. 749/2009  

33 1093 2009 

HOTĂRÂRE   Nr. 1093 din 30 septembrie 2009 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituŃiilor de învăŃământ superior şi 
a specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate sau 
autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea 

Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 

 



 
 

NR. 
CRT. 

Ordine de ministru privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în 
ÎnvăŃământul Superior 

NR ANUL DENUMIRE MODIFICĂ 

1 3628 2008 
ORDIN   Nr. 3628 din 31 martie 2008 privind aprobarea programelor de studii 
universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în 
ÎnvăŃământul Superior 

 

2 4644 2008 

ORDIN   Nr. 4644 din 30 iunie 2008 pentru modificarea ordinului ministrului educaŃiei, 
cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii 
universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în 
ÎnvăŃământul Superior 

Anexele 1-2 ale ordinului 
ministrului educaŃiei, 
cercetării şi tineretului nr. 
3.628/2008 

3 4936 2008 

ORDIN   Nr. 4936 din 30 iulie 2008 privind modificarea şi completarea ordinului 
ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea 
ordinului ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea 
programelor de studii universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare 
a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior 

Ordinul ministrului 
educaŃiei, cercetării şi 
tineretului nr. 4.644/2008 

4 5484 2008 

ORDIN   Nr. 5484 din 26 septembrie 2008 pentru modificarea ordinului ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii 
universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în 
ÎnvăŃământul Superior 

Anexa nr. 1 a ordinului 
ministrului educaŃiei, 
cercetării şi tineretului nr. 
3.628/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare 

5 5538 2008 

ORDIN   Nr. 5538 din 30 septembrie 2008 pentru modificarea ordinului ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii 
universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în 
ÎnvăŃământul Superior 

Anexele 1-2 ale ordinului 
ministrului educaŃiei, 
cercetării şi tineretului nr. 
3.628/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare 

6 4666 2009 

   ORDIN   Nr. 4666 din  3 august 2009 pentru modificarea ordinului ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii 
universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în 
ÎnvăŃământul Superior 

Anexele 1-2 ale ordinului 
ministrului educaŃiei, 
cercetării şi tineretului nr. 
3.628/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare 

7 5394 2009 

   ORDIN   Nr. 5394 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea ordinului ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii 
universitare de masterat evaluate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în 
ÎnvăŃământul Superior 
 

Anexele 1-2 ale ordinului 
ministrului educaŃiei, 
cercetării şi tineretului nr. 
3.628/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


