
Guvernul României

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

  Articol unic. - După punctul 27 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii
universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, se introduce un nou punct, punctul 28 cu următorul cuprins: 

                                         "28. UNIVERSITATEA «PETRE ANDREI» DIN IAŞI
  Facultăţi acreditate, specializări acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                   Domeniul         Specializarea acreditată (A)          Forma     Numărul
crt.                   Facultatea                        de      sau autorizată să funcţioneze provizoriu      de        de
                                                     licenţă                      (AP)                    învăţământ  credite

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Facultatea de Drept                            Drept       Drept                             A           Zi        240

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.   Facultatea de Economie                         Finanţe     Finanţe şi bănci                 A/AP       Zi/FR       180

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.   Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială  Psihologie  Psihologie                        A           Zi        180

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.   Facultatea de Medicină Dentară                 Sănătate    Medicină dentară                  A           Zi        360

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specializări autorizate să funcţioneze provizoriu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specializări autorizate                               Forma             Numărul

   Domeniul de licenţă                     să funcţioneze provizoriu                          de învăţământ           de
                                                     (AP)                                         (Zi)              credite

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrarea afacerilor       Economia comerţului, turismului şi serviciilor                      Zi/FR               180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenţă socială              Asistenţă socială                                                    Zi                 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociologie                     Sociologie                                                           Zi                 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţe politice               Ştiinţe politice                                                     Zi                 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitate                  Contabilitate şi informatică de gestiune                             Zi                 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţe ale comunicării        Comunicare şi relaţii publice                                        Zi                 180

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalism                                                            Zi                180"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

                                              Contrasemnează:
---------------

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
                                          Cristian Mihai Adomniţei
                             Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
                                               Paul Păcuraru
                              Ministrul internelor şi reformei administrative,
                                               Cristian David
                                     Ministrul economiei şi finanţelor,
                                             Varujan Vosganian

 Bucureşti, 22 august 2007. 
 Nr. 981. 

Hotărâre nr. 981/2007
din 22/08/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 03/09/2007

pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, 
structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările 

organizate de acestea

Atenţie: Actul a fost amendat de către: Hotărâre nr. 635/2008. 
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au 

suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost 
republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici 
un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems 
nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea 

acestor acte.
Aplicaţia Lege4 a fost actualizată până la data de: 02/08/2018.


