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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii

universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023*)

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 132 alin. (2) și art. 138 alin. (5) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, 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 2022—2023, 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 2022—2023, 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 2022—2023, 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 2022—2023, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. — (1) Specializările/Programele de studii prevăzute
în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar
2022—2023, în sensul că la acestea nu se mai organizează
admitere.

(2) Instituțiile de învățământ superior vor asigura în continuare
școlarizarea studenților deja înmatriculați la specializările/
programele intrate în lichidare.

(3) Instituțiile de învățământ superior nu vor înmatricula noi
studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin
transfer, continuare de studii etc., la specializările/programele
intrate în lichidare.

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

*) Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022 și este reprodusă și în acest
număr bis.
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Anexa nr. 4 
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 2022 - 2023 
1. FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT – UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST
– LUMINA

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 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor A IF 180 50 
Administrarea afacerilor (în 
limba engleză - Business 
administration) 

AP IF 180 60 

Calculatoare și 
tehnologia 
informației 

Tehnologia informaţiei A IF 240 50 

Contabilitate 
Contabilitate și informatică 
de gestiune 

AP IF 180 60 

Finanțe 
Finanțe și bănci (în limba 
engleză) 

AP IF 180 50 

Inginerie 
electronică, 
telecomunicații și 
tehnologii 
informaționale 

Tehnologii şi sisteme de 
telecomunicaţii 

AP IF 240 50 

Relații 
internaționale și 
studii europene 

Relaţii internaţionale şi studii 
europene 

A IF 180 50 

Relaţii internaţionale şi studii 
europene (în limba engleză) 

AP IF 180 25 

Limbi moderne 
aplicate 

Limbi moderne aplicate 
(turcă-franceză, în limba 
engleză) 

AP IF 180 50 

Științe ale educației Pedagogie AP IF 180 25 

Informatică 
Informatică aplicată (în 
limba engleză  - Applied 
computer sciences) 

AP IF 180 30 

2. FUNDAŢIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANŢA

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 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor A IF 180 100 
Economia comerţului, 
turismului, serviciilor  

A IF 180 75 

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75 

3. FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

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 

Ştiinţe 
administrative 

Administraţie publică A IF 180 50 

Management Management A IF 180 50 
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4. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN 

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 

Teologie 
Teologie romano-catolică 
pastorală 

A IF 240 25 

5. FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA "IOAN 
SLAVICI" DIN TIMIŞOARA 

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 

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100 

Contabilitate 
Contabilitate şi informatică 
de gestiune 

A IF 180 75 

Calculatoare și 
tehnologia 
informației 

Tehnologia informaţiei A IF 240 75 

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, 
aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română. 
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