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Extras 
    Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învăţământului nr. 84/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) 
şi (4) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 2-4 din Legea consorţiilor 
universitare nr. 287/2004, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 72/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, 
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

    ART. 1 
    Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi 
al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate 
sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu 
transferabile, prevăzute în anexa nr. 1. 
    ART. 2 
    Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, 
domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2. 

.................................... 
    ART. 6 
    Specializările ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile 
instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze 
provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de 
licenţă şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea 
studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi 
specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, care 
funcţionează începând cu anul I 2005-2006 şi care se regăsesc în prezenta 
hotărâre îşi continuă activitatea. 

.................................... 
    ART. 8 
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    ART. 9 
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se abrogă 
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile 
instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze 
provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de 
licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 
august 2005, precum şi anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind 
organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor 
şi specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu modificările 
ulterioare. 
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