NOTĂ DE FUNDAMENTARE

I.

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
privind nomenclatorul și structurile instituţiilor de învăţământ superior şi
specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu organizate de acestea

II.

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale
a) Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare unele măsuri privind structurile instituţiilor de
învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate de acestea. Reglementarea este motivată de
necesitatea cuprinderii noilor specializări propuse de Senatele universităţilor, de reorganizare a unor
facultăţi, ca parte a procesului de reformă a sistemului educaţional românesc şi restructurarea
acestuia, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice pentru educaţie şi formare profesională
stabilite de Comisia Europeană în cadrul Consiliului European – Barcelona 2002.
Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat în temeiul prevederilor 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. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare. În baza prevederilor legale mai sus menţionate o
specializare este acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu în cadrul unei instituţii de
învaţământ superior numai printr-o Hotărâre de Guvern. Pe cale de consecinţă, o instituţie de
învăţământ superior de stat şi particulară poate organiza admiterea numai la structurile şi
specializările/programele de studii aprobate printr-o Hotărâre de Guvern. În elaborarea prezentei
Hotărâri de Guvern s-au respectat prevederile Nomenclatorului 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, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
635/2008, republicată.
b) În prezentul act normativ sunt cuprinse specializările/programele de studii propuse pentru
autorizare de funcţionare provizorie de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior, precum şi specializările autorizate, care potrivit legii, sunt propuse pentru
acreditare de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii de Guvern nr. 635/2008
republicată şi până în prezent.
c) Structurile şi specializările/programele de studii cuprinse în proiectul de act normativ, potrivit
legii, au avut la bază:
- propunerile înaintate de Consiliul Național al Rectorilor la Agenţia Română de Asigurare
a Calităţii în Învăţământul Superior;
- crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile de licenţă
şi studiile de masterat;
- implicarea comunităţii academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de
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calificări universitare, în organizarea fluxurilor studenţeşti şi a programelor de studii în
funcţie de aceste cereri, astfel încât să sporească în mod notabil contribuţia învăţământului
superior la orientarea şi accelerarea schimbărilor din societatea noastră.
În acest sens, senatele universitare elaborează planuri strategice de dezvoltare instituţională,
în special centrate pe programe de studii şi de cercetare şi încheie contracte instituţionale cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin care îşi asumă responsabilitatea publică a cheltuirii
eficiente a fondurilor bugetare ce le sunt alocate.
Accelerarea procesului de reformă a sistemului educaţional românesc şi restructurarea
acestuia sunt deziderate pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pentru educaţie şi formare
profesională, stabilite de Comisia Europeană în cadrul Consiliului European de la Barcelona în anul
2002.
Promovarea proiectului de act normativ respectă prevederile legale în vigoare mai sus
menţionate precum şi angajamente internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul
reuniunilor miniştrilor educaţiei din ţări UE (Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, Londra 2007)
de a organiza învăţământul universitar pe trei cicluri.
d) Proiectul prezentei Hotărâri a Guvernului României a fost elaborat în conformitate cu art. 60 din
Legea Invăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
celelalte acte normative în vigoare la care s-a facut referire.
2. Schimbări preconizate
a) Sub aspectul conţinutului, faţă de actul normativ precedent, respectiv Hotărârea de
Guvern nr. 635/2008 republicată, proiectul cuprinde
-noile specializări propuse de universităţi prin Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior, la solicitarea instituţiilor de învăţământ superior, pentru autorizare de
funcţionare provizorie respectiv pentru acreditare.
-Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor/programelor de
studii din cadrul acestora, al specializărilor/programelor de studii reglementate sectorial și/sau
general, precum și numărul de credite de studiu transferabile împreună cu codificarea de bază a
acestora.
b) Scopul elaborării noului proiect de act normativ este de a actualiza structurile instituţiilor de
învăţământ superior cu noile specializări/programele de studii propuse pentru autorizare de
funcţionare provizorie, respectiv acreditare, precum şi corectarea unor inexactităţi apărute în actul
precedent. În acest context au fost introduse şi unele propuneri ale Senatelor universităţilor de
reorganizare a unor facultăţi.
c)

Astfel, conform celor prevăzute la pct. II.1.b, pe baza rapoartelor Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior privind propunerile de structuri şi
specializări/programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi
ţinând cont de solicitările universităţilor, s-au introdus următoarele modificări şi
completări:

Anexa nr. 1. Completări şi modificări
Propuneri făcute de universităţi prin Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior:
Domenii
fundamentale de
ştiinţă, artă, cultură
Ştiinţe sociale şi
politice

Domenii de studii
universitare de
licenţă
Ştiinţe
administrative

Nr.
C.S.T.

Specializări/Programe de studii
Servicii şi politici de sănătate publică (Public
Health)

180
2

Arhitectură şi
urbanism

Arhitectură

180

Tehnologie arhitecturală

Ştiinţe inginereşti

Inginerie
aerospaţială

240

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

Inginerie industrială

240

Ingineria prelucrării materialelor polimerice,
textile și compozite

Științe inginerești
aplicate

240

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Arhitectură navală

240

Arhitectură navală
Sisteme şi echipamente navale

Inginerie marină şi
navigaţie

240

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Științe inginerești

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale
Electromecanică navală

Anexa nr. 2. Completări şi modificări
Poz
4

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Modificări/Completări
2 Specializări/ Programe de studii A

Se modifică:
a. Denumirea Facultatea de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală –
Filiala Slatina se modifică în Facultatea de
Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală din Slatina;
b. Denumirea Facultatea de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală –
Filiala Călăraşi se modifică în Facultatea de
Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală din Călăraşi

12

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE
ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

2 Specializări/ Programe de studii AP

15
16
18

UNIVERSITATEA DIN BACĂU
UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

1 Specializare / Program de studii AP
2 Specializări/ Programe de studii AP
2 Specializări/ Programe de studii AP

19
20

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN
CLUJ-NAPOCA

3 Specializări / Programe de studii A
2 Specializări/ Programe de studii AP
1 Specializare / Program de studii A
Se modifică:

a. Specializarea Studii iudaice trece de la Facultatea de
Istorie şi Filosofie se modifică în Facultatea de Studii
Europene
b. Specializarea Etnologie trece de la Facultatea de
Litere se modifică în Facultatea de Istorie şi Filozofie
26

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

1 Specializare / Program de studii A

Schimbare denumire facultate: Facultatea de Ştiinţe
Socio-umane se modifică în Facultatea de Ştiinţe
Sociale
28

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN
GALAŢI

1 Specializare / Program de studii AP

29

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI"
DIN IAŞI

1 Specializare / Program de studii A

31

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”
DIN IAŞI
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“GR. T. POPA” DIN IAŞI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

1 Specializare / Program de studii A
1 Specializare / Program de studii AP
1 Specializare / Program de studii A

32
34
36
39

3

5 Specializări/ Programe de studii A
3 Specializări / Programe de studii A
2 Specializări / Programe de studii A

40
41
42

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN
SUCEAVA
UNIVERSITATEA « VALAHIA » DIN
TÂRGOVIŞTE
UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
TÎRGU-JIU

46

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN
TIMIŞOARA

48

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

1 Specializare / Program de studii AP
3 Specializări / Programe de studii A
4 Specializări / Programe de studii AP
1 Specializare / Program de studii A
1 Specializare / Program de studii AP

Schimbare denumire facultate: Facultatea de Ştiinţe
Economice se modifică în Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor
3 Specializări / Programe de studii A
1 Specializare / Program de studii AP
1 Specializare / Program de studii AP
3 Specializări / Programe de studii A

Anexa nr. 3. Completări şi modificări
Poz
1
3
5
7
13

17
18
29

UNIVERSITATEA
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE
CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN
BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN
BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN
BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ”
DIN ARAD

Modificări/Completări
2 Specializări / Programe de studii AP
2 Specializări / Programe de studii AP
1 Specializare / Program de studii A
2 Specializări / Programe de studii AP

Schimbare denumire facultate: Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se modifică în
Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi
Asistenţă Socială (prin preluarea spec. Asistenţă
socială de la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi
Administrative)
1 Specializare / Program de studii A

UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN
CONSTANŢA
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM DIN
ORADEA

3 Specializări / Programe de studii AP
1 Specializare / Program de studii A

Au trecut de la Anexa 5 - Specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu,
aflate în proces de acreditare, la 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, potrivit prevederilor următoarelor legi: Legea nr. 195 din 21 octombrie
2008, Legea nr. 194 din 21 octombrie 2008, Legea nr. 196 din 21 octombrie 2008, instituţiile de învăţământ
superior:
- la punctul 27 - UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU” DIN CLUJ-NAPOCA
- la punctul 28 - INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI
- la punctul 29 - UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM DIN ORADEA
1. Curtea de Apel din București, Secția a 8-a Contencios Administrativ și Fiscal, prin Sentința Civilă
nr. 3326 pronunțată în ședința publică din data de 02/12/2008, a eliminat Universitatea ,,Spiru Haret" din
București, la cererea acesteia, din HG nr. 676/2007 și din HG 635/2008.
2. Universitatea ,,Petre Andrei" din Iași trebuie să se conformeze prevederilor Legii de înființare
nr. 408/2002 aducând la îndeplinire și prevederile din O.M.E.C.I. nr. 4294/2009. Ministerul Educației,
Cercetării și Inovării va iniția un proiect de HG de completare a prezentei hotărâri, iar în caz de
neîndeplinire a acestor prevederi va demara procedura de intrare in lichidare.
3. Universitatea ,,Apolonia" din Iași trebuie să se conformeze prevederilor Legii de înființare nr. 481/2002,
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării urmând a iniția un proiect de HG de completare a prezentei
hotărâri; în caz contrar urmează să intre în lichidare.
Anexa nr. 4. Completări şi modificări
1. Potrivit prevederilor HG nr. 1512/2009 , ARACIS a propus autorizarea de funcţionare provizorie a unei
noi instituţii de învăţământ superior şi anume Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus” din
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Bucureşti, cu o singură specializare autorizată să funcţioneze provizoriu, „Teologie creştină după evanghelie
pastorală”.

2.
Poz
13

UNIVERSITATEA
FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "ALMA MATER" –
UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU

Modificări/Completări
1 Specializare / Program de studii AP

La 30 instituţii de învăţământ superior au fost introduse 68noi specializări/programe de studii
AP (propuse pentru autorizare de funcţionare provizorie) si 90 specializări/programe de studii A
(autorizate să funcţioneze provizoriu propuse pentru acreditare).
În Anexa 5 - Specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare s-a
introdus la nr. crt. 3:
3. ŞCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT
SANITAR DIN BUCUREŞTI *)
Învăţământ postuniversitar

Specializări / Programe de studii

Număr de credite

Management sanitar
*) înființată prin Legea nr. 95/2006

120

III. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macro-economic
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
3. Impactul social
Prezentul proiect de act normativ are impact asupra pregătirii specialiştilor prin diversificarea
opţiunilor faţă de un anumit tip de pregătire profesională. Ne aşteptăm la următoarele efecte:
1) pe termen scurt - se creează premisele pentru: o mai bună adaptarea a reţelei
universitare la cerinţele pieţei muncii, asigurarea calităţii educaţiei, precum şi compatibilizarea
sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională.
2) pe termen lung - integrarea mai rapidă a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
4. Impactul asupra mediului înconjurător
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
IV. Impactul asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent şi
pe termen lung (pe 5 ani)
Aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiectul de act normativ se face cu încadrarea în
sumele aprobate prin Legea bugetului de stat nr.18/2009.
V. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
a. Acte normative care se modifică
Prezentul proiect de act normativ nu aduce nici o modificare unor acte normative în
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vigoare.
b. Acte normative care se abrogă
Intrarea în vigoare a prezentului act normativ nu va determina abrogarea a nici unui act
normativ.
c. Acte normative necesar a fi elaborate
În vederea implementării eficiente a prezetului act normativ nu este necesară elaborarea
altor acte normative.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie
Proiectul de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar, ci doar
urmează recomandările la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte derularea procesului
legislativ.
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente comunitare relevante
Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte
elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii Europene.
4. Evaluarea conformităţii cu legislaţia comunitară
Prezentul proiect de act normativ nu presupune evaluarea conformităţii cu legislaţia
comunitară.
5. Alte documente internaţionale din care decurg angajamente
Prezentul proiect de act normativ respecta Planul detaliat de lucru privind dezvoltarea
sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană în intervalul 2001-2010,
aprobat de Consiliul European de la Barcelona din 2002 şi Programul „Educaţie şi formare
profesională 2010”, care face referiri la priorităţile din învăţământul preuniversitar, formare
profesională şi învăţământul universitar (procesul Bologna).
De asemenea, vor fi asigurate condiţiile de acces la educaţie pentru tinerii/cetăţenii
statelor Europene, în condiţii similare cu tinerii/cetăţenii români, aplicând « regula Gravier ».
6. Alte informaţii
Prezentul proiect de act normativ nu aduce nici o modificare a veniturilor şi cheltuielilor
bugetare aferente Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării raportate la structurile învăţământului
superior.
VI. Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a fost
discutat cu partenerii sociali, sindicatele reprezentative din învăţământul superior şi aprobat în
cadrul Comisiei de Dialog Social, după care a fost înaintat spre analiză şi avizare la ministerele
implicate: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi modul
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.
Pentru discutarea proiectului de act normativ au fost notificate federaţiile sindicale din
învăţământul superior şi federaţiile patronale care au reprezentanţi în Comisia de Dialog Social din
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, având în vedere implicarea activităţii acestor organizaţii
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în pregătirea forţei de muncă cu studii superioare.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative
ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
Consultările cu autorităţile administraţiei publice locale au fost purtate de instituţiile de
învăţământ superior din centrele universitare respective.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind consultarea comisiilor
interministeriale permanente
Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în
coordonarea consiliilor interministeriale permanente.
5. Informaţii privind avizarea de către: Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi.
Conform dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată şi ale Hotărârii de Guvern nr. 561/2009, privind aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi
a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, proiectul de act normativ urmează a fi avizat de
Consiliul Legislativ.
VII. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
În vederea elaborării şi implementării proiectului de act normativ, au fost derulate
următoarele activităţi de informare publică:
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
In vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi
accesul la informaţiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de
internet a ministerului, secţiunea ultimele documente.
2. Informarea societăţii civile cu privire la impactul asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice.
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
VIII. Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
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administraţiei publice centrale şi locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Prevederile prezentului act normativ, vor fi puse în aplicare, după aprobare, de direcţiile de
specialitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, fără a fi necesară înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor acestor direcţii, precum şi de către instituţiile de
învăţământ superior de stat şi particulare.
7.

Alte informaţii

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE privind
nomenclatorul și structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii
universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea.

Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Ecaterina ANDRONESCU

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale

Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti

Marian SÂRBU

Cătălin Marian PREDOIU
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Avizat,
Consiliul Naţional al Rectorilor
Preşedinte,

Avizat,
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior
Preşedinte,
Ioan CURTU
SECRETAR DE STAT,
Mihnea COSTOIU

SECRETAR GENERAL,
Gheorghe ASĂNICĂ

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET- FINANŢE, PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII
DIRECTOR GENERAL,
Mihai PĂUNICĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
DIRECTOR GENERAL,
Sorin Gabriel POPESCU
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ŞI CONTROL
DIRECTOR GENERAL,
Gabriel ISPAS

Aviz de legalitate,
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