
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de 

învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022 și a Hotărârii Guvernului nr. 

385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi 

numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021 - 2022 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,  

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I  Anexele nr. 2, 3 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de 

învăţământ superior pentru anul universitar 2021 - 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 378, 378 bis din 12 aprilie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La anexa 2, numărul 26 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN 

CRAIOVA, la numărul curent 1, Facultatea de Medicină se modifică și va avea următorul cuprins: 

„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 

învăță-

mânt 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți care 

pot fi 

școlarizați 

Facultatea de 

Medicină 
Sănătate 

Medicină*1) A IF 360 320 

Medicină  (în limba 

engleză)*1) 
A IF 360 90” 

2. La anexa 2, numărul 32 UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE 

ENESCU" DIN IAŞI, la numărul curent 1, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale 

Teoretice se modifică și va avea următorul cuprins: 

„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 

învăță-

mânt 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți care 

pot fi 

școlarizați 

Facultatea de 

Interpretare, 

Compoziţie și 

Studii 

Muzicale 

Teoretice 

Muzică 

Compoziţie muzicală A IF 240 12 

Dirijat A IF 240 7 

Interpretare muzicală - 

canto 
A IF 240 22 

Interpretare muzicală - 

instrumente 
A IF 240 50 

Muzică religioasă A IF 180 15 

Muzicologie A IF 240 5 

Muzică  A IF 180 22” 

 



 

 

3. La anexa 2, numărul 48 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" 

DIN BUCUREŞTI, la numărul curent 1, Facultatea de Comandă şi Stat Major se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„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 

învăță-

mânt 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați 

Facultatea de 

Comandă şi 

Stat Major 

Ştiinţe 

militare, 

informaţii 

şi ordine 

publică 

Conducere interarme - 

forţe aeriene 
A IF 180 25 

Conducere interarme - 

forţe terestre 
A IF 180 25 

Logistică A IF 180 75” 

 

4. La anexa 3, numărul 2 UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI, la 

numărul curent 5, Facultatea de Medicină se modifică și va avea următorul cuprins: 

„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 

învăță-

mânt 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați 

Facultatea de 

Medicină 
Sănătate 

Medicină*1) A IF 360 150 

Medicină (în limba 

engleză) *1) 
AP IF 360 45 

Asistenţă medicală 

generală*1) 
A IF 240 65” 

 

5. La anexa 3, numărul 14 UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD, 

la numărul curent 4, Facultatea de Medicină se modifică și va avea următorul cuprins: 

„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 

învăță-

mânt 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați 

Facultatea de 

Stomatologie 
Sănătate 

Medicină dentară*1)**) A IF 360 100 

Tehnică Dentară**) A IF 180 30” 

 

Art. II  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii 

universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 

2021 - 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374, 374 bis din 12 aprilie 2021, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La anexa 2, numărul 2 UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI, la 

numărul curent 4, Domeniul de studii universitare de master Științe ale comunicării se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Denumire program de 

studii universitare de 

master 

Locația 

geografică 

Limba 

de 

predare 

Forma de 

învăţământ 

Număr de credite 

de studiu 

transferabile 

Nr. max. stud. 

ce pot fi 

școlarizați 

Științe ale 

comunicării 

Comunicare instituțională 

și management 

organizațional* 

Bucureşti română IF 120 75 

*) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria 

masterat profesional 

 

PRIM-MINISTRU, 

 

Florin-Vasile CÎŢU 


