Guvernul României

Hotărâre nr. 1026/2001
din 11/10/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 22/10/2001

privind lichidarea activităţii la unele instituţii de învăţământ
superior particular

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 23 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 88/1993 privind
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Instituţiile de învăţământ superior prevăzute în anexă intră în lichidare începând cu anul I.
Art. 2. - Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior particular prevăzute în anexă pot să se transfere la specializări
identice sau similare din instituţii de învăţământ superior de stat/particulare autorizate să funcţioneze provizoriu sau
acreditate, în condiţiile stabilite de senatele universitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. - Continuarea activităţii de învăţământ superior de către instituţiile de învăţământ superior particular cuprinse în
anexă în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta hotărâre se pedepseşte conform legii penale.
Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 11 octombrie 2001.
Nr. 1.026.
ANEXĂ

INSTITUŢIILE
de învăţământ superior particular care intră în lichidare începând cu anul I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.
crt.
Instituţia
Sediul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Centrul Naţional de Inventică pentru Tineret
str. Călin Cătălin nr. 1, sala 88, Ploieşti,
din Ploieşti
judeţul Prahova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Fundaţia de Prietenie Româno-Canadiană str. Olteţ nr. 11, Braşov, judeţul Braşov
Universitatea "Româno-Canadiană" din Braşov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Universitatea Tehnologică "UNITEH" din Bucureşti
şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Universitatea "Fortuna" din Bucureşti
str. Ţiglina nr. 37, sectorul 3, Bucureşti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Academia Internaţională pentru Studiul Istoriei,
bd. Pache Protopopescu nr. 97, sectorul 2, Bucureşti
Culturii şi al Religiilor din Bucureşti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Fundaţia Academică Europeană "Etnoculturalia" Calea Dorobanţilor nr. 47, sectorul 1, Bucureşti
Universitatea Europeană de Ştiinţe Socioumaniste
din Bucureşti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Academia de Arte "Luceafărul" din Bucureşti
str. Alexandru Philippide nr. 11, sectorul 2, Bucureşti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Fundaţia "Gaudeamus" - Universitatea "Gaudeamus"
bd. Ferdinand nr. 87, bl. B1, Constanţa, judeţul
din Constanţa
Constanţa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Fundaţia Naţională pentru Copii şi Tineret "Ecaterina
Teodoroiu" - Universitatea "Jiul de Sus" din Târgu Jiu
bd. Nicolae Titulescu nr. 26, Târgu Jiu, judeţul Gorj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

