
 

 Hotărâre nr. 493/2013 
din 17/07/2013 

 
Hotărârea nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a 
structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi 

programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a 

numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program 
de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, 

precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în 
anul universitar 2013-2014 

 
Publicat in MOF nr. 447 - 22/07/2013 

   
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 22/07/2013 

 
Actul a intrat in vigoare la data de 22 iulie 2013 

 

 

 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
   Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.  
   Art. 2. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi 
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul 
de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi 
numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 2.  
   Art. 3. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi 
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul 
de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi 
numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 3.  
   Art. 4. - Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii 
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de 
studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 4.  
   Art. 5. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai 
programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii 
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de 
studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 5.  
   Art. 6. - Specializările prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2013-2014, în sensul că la acestea 
nu se mai organizează admitere.  
   Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a 
domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de 
desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă 
de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  
   Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

Informatică economică AP IF 180 100 

 

Contabilitate Contabilitate şi informatică 
de gestiune 

A IF 180 100 

 

Contabilitate şi informatică 
de gestiune 

AP IFR 180 75 

 
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150 

 
Finanţe şi bănci A ID 180 100 

 
Finanţe şi bănci AP IFR 180 75 

 

3 Facultatea de 
Comunicare şi 
Relaţii 
Internaţionale 

Relaţii 
internaţionale 
şi studii 
europene 

Relaţii internaţionale şi 
studii europene 

A IF 180 50 

 

Ştiinţe 
administrative 

Asistenţă managerială şi 
secretariat 

AP IF 180 100 

 

Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii 
publice 

A IF 180 50 

 

Comunicare şi relaţii 
publice 

AP ID 180 50 

 
 

   26. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞI#)  
     
 

         

 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/Programul de 
studii universitare de licenţă 

(locaţia geografică de 
desfăşurare

1
) şi limba de 

predare
2
)) 

Acreditare 
(A)/ 

Autorizare 
de 

funcţionare 
provizorie 

(AP) 

Forma de 
învăţământ

3
) 

Număr de 
credite de 

studii 
transferabile 

Număr 
maxim de 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Facultatea de 

Drept 
Drept Drept A IF 240 100 

 

Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii publice AP IF 180 60 

 
 

   27. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI  
     
 

         



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/Programul 
de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică 
de desfăşurare

1
) şi limba 

de predare
2
)) 

Acreditare 
(A)/ 

Autorizare 
de 

funcţionare 
provizorie 

(AP) 

Forma de 
învăţământ

3
) 

Număr de 
credite de 

studii 
transferabile 

Număr 
maxim de 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Facultatea de 
Asistenţă 
Socială şi 
Sociologie 

Asistenţă 
socială 

Asistenţă socială A IF 180 125 

 
2 Facultatea de 

Drept 
Drept Drept A IF 240 150 

 

3 Facultatea de 
Economie 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 

AP IF 180 100 

 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 

AP IFR 180 75 

 

Contabilitate Contabilitate şi informatică 
de gestiune 

A IF 180 75 

 
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60 

 
Finanţe şi bănci A IFR 180 50 

 

4 Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Psihologie Psihologie A IF 180 150 

 

5 Facultatea de 
Ştiinţe Politice 
şi 
Administrative 

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100 

 
 

   28. UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAŞI  
     
 

         

 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/Programul de 
studii universitare de licenţă 

(locaţia geografică de 
desfăşurare

1
) şi limba de 

predare
2
)) 

Acreditare 
(A)/ 

Autorizare 
de 

funcţionare 
provizorie 

(AP) 

Forma de 
învăţământ

3
) 

Număr de 
credite de 

studii 
transferabile 

Număr 
maxim de 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Facultatea de 
Medicină 
Dentară 

Sănătate Asistenţă medicală 
generală 

AP IF 240 40 

 

Balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare 

AP IF 180 40 

 
Medicină dentară A IF 360 60 


