
Anexa nr. 2.1.1.10. 

Hotărârea Guvernului nr. 140/2017  

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare 

și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 132 alin. (2) și al art. 138 alin. (5) din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României 

adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, 

prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. - Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare 

de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, 

locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de 

studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care 

pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii 

universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze 

provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare 

program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de 

studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, prevăzute în anexa nr. 3. 

Art. 4. - Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu 

în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile 

geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 

universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi 

școlarizați în anul universitar 2017-2018, prevăzute în anexa nr. 4. 

Art. 5. - Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, 

care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locațiile 

geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 

universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi 

școlarizați în anul universitar 2017-2018, prevăzute în anexa nr. 5. 

Art. 6. -Specializările/programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare 

începând cu anul universitar 2017-2018, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere. 
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https://lege5.ro/Gratuit/ge2tkmztgm2q/hotararea-nr-140-2017-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar?pidp=194511467&d=2017-09-10#p-194511467
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tkmztgm2q/hotararea-nr-140-2017-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar?pidp=194511487&d=2017-09-10#p-194511487
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tkmztgm2q/hotararea-nr-140-2017-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar?pidp=194511491&d=2017-09-10#p-194511491
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tkmztgm2q/hotararea-nr-140-2017-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar?pidp=194511495&d=2017-09-10#p-194511495
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tkmztgm2q/hotararea-nr-140-2017-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar?pidp=194511498&d=2017-09-10#p-194511498
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Art. 7. - Instituțiile de învățământ superior acreditate și programele de studii universitare acreditate ale 

acestora, care au depășit termenul legal de evaluare externă a calității, sunt obligate să se supună 

procesului de evaluare, în condițiile legii. 

Art. 8. -  Modificări (1) 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PRIM-MINISTRU 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul educației naționale, 
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Adrian-Marius Dobre, 

secretar de stat 

București, 16 martie 2017. 

Nr. 140. 

 

 

ANEXA 3 

Structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de 

licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, 

locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program 

de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi 

care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018 

 

 

 

*** EXTRAS*** 

Poziția nr. 32 
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https://lege5.ro/Gratuit/ge2tkmztgm2q/hotararea-nr-140-2017-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar?pidp=194511502&d=2017-09-10#p-194511502


32. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA**) 

 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Domeniul de 

licență 

Specializarea/ 

Programul de 

studii 

universitare de 

licență (locația 

geografică de 

desfășurare și 

limba de 

predare)*A 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare 

de 

funcționare 

provizorie 

(AP) 

Forma de 

învățământ 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați 

 

1 

Facultatea 

de Litere și 

Arte 

Limbă și 

literatură 

Limba și 

literatura 

engleză 

A IF 180 40 

 

Limba și 

literatura 

engleză - 

Limba și 

literatura 

română 

A IF 180 30 

 

Limba și 

literatura 

engleză - 

Limba și 

literatura 

germană 

AP IF 180 35 

 

Limba și 

literatura 

maghiară - 

Limba și 

literatura 

română 

AP IF 180 35 

 

Limba și 

literatura 

maghiară - 

Limba și 

literatura 

engleză 

AP IF 180 35 

 

Limba și 

literatura 

germană 

A IF 180 35 

 

Limba și 

literatura 

maghiară 

A IF 180 30 



 

Limba și 

literatura 

germană - 

Limba și 

literatura 

maghiară 

AP IF 180 35 

 
Arte vizuale 

Arte plastice 

(grafică) 
A IF 180 35 

 
Muzică Muzică A IF 180 25 

 

2 

Facultatea 

de Științe 

Economice 

și Sociale 

Asistență 

socială 

Asistență 

socială 
A IF 180 50 

 
Filosofie 

Filosofie (în 

limba 

maghiară) 

A IF 180 25 

 
Sociologie 

Sociologie (în 

limba 

maghiară) 

A IF 180 35 

 

Științe ale 

educației 

Pedagogia 

învățământului 

primar și 

preșcolar (în 

limba 

maghiară) 

AP IF 180 35 

 
Teologie 

Teologie 

asistență 

socială 

AP IF 180 35 

 

Administrarea 

afacerilor 

Economia 

comerțului, 

turismului și 

serviciilor 

A IF 180 60 

 
Finanțe 

Finanțe și 

bănci 
AP IF 180 50 

 
Management Management A IF 180 75 

 
**) Activitatea didactică la specializările instituției se desfășoară în limba maghiară. 

 

 

 


