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Instituţii de Învăţământ Superior de Stat
¾ Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba-Iulia
http://www.uab.ro/aa/
¾ Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
http://www.uav.ro/
¾ Universitatea din Bacău
http://www.ub.ro/ub/
¾ Universitatea de Nord, Baia Mare
http://www.ubm.ro/
¾ Universitatea "Transilvania", Braşov
http://www.unitbv.ro/
¾ Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă",
Braşov
http://www.afahc.ro/
¾ Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza",
Bucureşti
http://www.academiadepolitie.ro/
¾ Academia Naţională de Informaţii, Bucureşti
http://www.sri.ro/index.php?nav=ani
¾ Universitatea Naţionalã de Muzică, Bucureşti
http://www.unmb.ro/
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¾ Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", Bucureşti
http://www.univermed-cdgm.ro/?pid=1
¾ Universitatea Naţionalã de Arte, Bucureşti
http://www.unarte.ro/
¾ Universitatea
Bucureşti
http://www.utcb.ro/

Tehnică

de

Construcţii,

¾ Universitatea de Ştiinţe Agronomice
Medicină Veterinară, Bucureşti
http://www.usab.ro/ro/index.html

şi

¾ Academia de Studii Economice, Bucureşti
http://www.ase.ro/site/index.asp
¾ Şcoala Naţionalã de Studii
Administrative, Bucureşti
http://www.snspa.ro/

Politice

şi

¾ Universitatea de Arhitecturã şi Urbanism „Ion
Mincu”, Bucureşti
http://www.iaim.ro/
¾ Universitatea de Naţionalã de Artã Teatralã şi
Cinematograficã "I.L. Caragiale", Bucureşti
http://www.unatc.ro/
¾ Universitatea din Bucureşti
http://www.unibuc.ro/
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¾ Universitatea "Politehnica", Bucureşti
http://www.pub.ro/
¾ Academia Naţionalã de Educaţie Fizică şi
Sport, Bucureşti
http://www.anefs-edu.ro/
¾ Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,
Bucureşti
http://www.unap.ro/
¾ Academia Tehnică Militară, Bucureşti
http://www.mta.ro/
¾ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară, Cluj-Napoca
http://www.usamvcluj.ro/
¾ Academia de Artă şi Design, Cluj-Napoca
http://www.uartdcluj.ro/
¾ Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
http://www.utcluj.ro/
¾ Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", Cluj-Napoca
http://www.umfcluj.ro/
¾ Academia de Muzică "Gheorghe Dima", ClujNapoca
http://www.amgd.ro/
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¾ Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
http://www.ubbcluj.ro/
¾ Universitatea "Ovidius", Constanţa
http://www.univ-ovidius.ro/
¾ Universitatea Maritimă, Constanţa
http://www.imc.ro/
¾ Academia Navală
Constanţa
http://www.anmb.ro/

„Mircea

cel

Bãtrân”,

¾ Universitatea din Craiova
http://www.central.ucv.ro/
¾ Universitatea
Craiova
http://www.umfcv.ro/

de

Medicină

şi

Farmacie,

¾ Universitatea "Dunarea de Jos", Galaţi
http://www.ugal.ro/
¾ Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi",
Iaşi
http://www.tuiasi.ro/
¾ Universitatea de Medicină
"Grigore T. Popa", Iaşi
http://www.umfiasi.ro/
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şi

Farmacie

¾ Universitatea de Arte "George Enescu", Iaşi
http://www.arteiasi.ro/
¾ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi
http://www.univagro-iasi.ro/
¾ Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
http://www.uaic.ro/
¾ Universitatea din Oradea
http://www.uoradea.ro/
¾ Universitatea din Petroşani
http://www.upet.ro/
¾ Universitatea din Piteşti
http://www.upit.ro/
¾ Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti
http://www.upg-ploiesti.ro/
¾ Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
http://www.uem.ro/
¾ Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
http://www.ulbsibiu.ro/ro/
¾ Academia
Forţelor
Bălcescu", Sibiu
http://www.actrus.ro/
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Terestre

"Nicolae

¾ Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
http://www.usv.ro/pagini/home/ro/index.php
¾ Universitatea "Valachia", Târgovişte
http://www.valahia.ro/
¾ Universitatea "Constantin Brâncuşi", TârguJiu
http://www.utgjiu.ro/
¾ Universitatea "Petru Maior", Târgu-Mureş
http://www.uttgm.ro/
¾ Universitatea de Artã Teatralã, Târgu-Mureş
http://www.uat.ro/
¾ Universitatea de Medicină şi Farmacie, TârguMureş
http://www.umftgm.ro/
¾ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor
Babeş”, Timişoara
http://www.umft.ro/
¾ Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului,
Timişoara
http://www.usab-tm.ro/
¾ Universitatea de Vest, Timişoara
http://www.usab-tm.ro/
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¾ Universitatea "Politehnica", Timişoara
http://www.upt.ro/

Lista Instituţiilor de Învăţământ Superior
Particulare - Acreditate
¾ Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", Arad
http://bb.uvvg.ro/uvvg/
¾ Universitatea "George Bacovia", Bacău
http://www.ugb.ro/
¾ Universitatea "George Bariţiu", Braşov
http://www.universitateagbaritiu.ro/
¾ Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir",
Bucureşti
http://www.ucdc.ro/
¾ Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti
http://www.utm.ro/
¾ Universitatea "Nicolae Titulescu", Bucureşti
http://www.univnt.ro/index.html
¾ Universitatea "Hyperion", Bucureşti
http://www.hyperion.ro/
¾ Universitatea Româno-Americană, Bucureşti
http://www.rau.ro/
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¾ Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
http://www.spiruharet.ro/
¾ Universitatea Ecologică, Bucureşti
http://www.ueb.ro/
¾ Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte
"Gheorghe Cristea", Bucureşti
http://www.ugc.ro/
¾ Universitatea „Athenaeum”, Bucureşti
http://www.univath.ro/
¾ Universitatea "ARTIFEX", Bucureşti
http://www.artifex.org.ro/
¾ Universitatea "Bioterra", Bucureşti
http://www.bioterra.ro/
¾ Universitatea "Bogdan Vodă”, Cluj Napoca
http://www.ubv.ro/
¾ Universitatea "Andrei Şaguna", Constanţa
http://www.andreisaguna.ro/
¾ Universitatea "Danubius", Galaţi
http://www.univ-danubius.ro/univdanubius/index.htm
¾ Universitatea "Apollonia", Iaşi
http://www.apollonia.3x.ro/
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¾ Universitatea "Petre Andrei", Iaşi
http://www.upaiasi.ro/
¾ Universitatea "Mihail Kogălniceanu", Iaşi
http://www.umk.ro/
¾ Universitatea Europeană „Drăgan”, Lugoj
http://www.deu.ro/
¾ Universitatea
Piteşti
http://www.univcb.ro/

"Constantin

Brâncoveanu",

¾ Universitatea "Emanuel", Oradea
http://www.emanuel.ro/
¾ Universitatea "Româno-Germană", Sibiu
http://www.roger-univ.ro/
¾ Universitatea "Dimitrie Cantemir", TârguMureş
http://www.cantemir.ro/
¾ Universitatea "Tibiscus", Timişoara
www.tibiscus.ro

Lista Instituţiilor de Învăţământ Superior
Particulare - Autorizate Provizoriu
¾ Fundaţia "Dacia" - Universitatea "Sextil
Puşcariu", Braşov
http://www.univsp.ro/
11

¾ Fundaţia Culturală "Vatra" - Universitatea de
Arte "Vatra", Baia-Mare
http://www.vatra.lx.ro/
¾ Fundaţia "PRO" - Universitatea "Media",
Bucureşti
http://www.universitateamedia.ro/
¾ Institutul Bancar Român, Bucureşti
http://www.ibr-rbi.ro/
¾ Fundaţia "IDM" - Universitatea românobritanică, Bucureşti
http://www.theu.ro/
¾ Universitatea "Avram Iancu", Cluj-Napoca
http://www.uai-cluj.ro/
¾ Fundaţia
"Sapientia"
Universitatea
"Sapientia", Cluj-Napoca
http://www.sapientia.ro/sapientia/index.jsp?width=995&
height=591
¾ Fundaţia Universitară "Alma Mater"
Universitatea "Alma Mater" din Sibiu
http://www.uamsibiu.ro/

-

¾ Fundaţia "Pro Universitate Partium"
Universitatea Creştină Partium, Oradea
http://www.partium.ro/

-
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¾ Fundaţia "Agora" - Universitatea "Agora",
Oradea
http://www.univagora.ro/
¾ Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan
Slavici" - Universitatea "Ioan Slavici",
Timişoara
http://islavici.rdstm.ro/univer.htm

Lista Şcolilor de Studii Academice
Postuniversitare
¾ Institutul de Administraţie Publică şi a
Afacerilor, Bucureşti
http://www.asebuss.ro/
¾ Academia Diplomatică, Bucureşti
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=4993&idln
k=0&cat=2
¾ IBR - Şcoala de Studii
Postuniversitare, Bucureşti
http://www.ibr-rbi.ro/mba.htm

Academice

Portal-uri Biblioteci
¾ Catalogul Colectiv Naţional
http://aleph.edu.ro:8331/V/IQ371X7TQ8H5E7V8A4D8
C49DGG85X45LJHPG3JC5CYL1M7KYYB18691?func=file&file_name=home
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¾ Biblioteca Universităţii "1 Decembrie 1918",
Alba Iulia
http://biblioteca.uab.ro/scripts/AFWIInq.dll?
¾ Biblioteca
Universităţii
"Transilvania",
Braşov
http://193.254.231.34/scripts/AfwIInq.dll
¾ Biblioteca Centrală Universitară “ Carol I”,
Bucureşti
http://www.bcub.ro/
Biblioteca virtuala:
http://www.bcub.ro/continut/valoribiblio/eminescu_1_10
0.pdf
http://www.bcub.ro/continut/valoribiblio/eminescu_101_
216.pdf
http://www.bcub.ro/continut/valoribiblio/eminescu_217_
306.pdf
¾ Biblioteca Virtuală a Universităţii din
Bucureşti
http://www.unibuc.ro/ro/biblioteca_virtuala
Biblioteca virtuală a Facultăţii de ChimieUniversitatea din Bucureşti
http://www.chimie.unibuc.ro/biblioteca/biblioteca.html
¾ Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii,
Bucureşti
http://digilib.utcb.ro/wall.html
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¾ Biblioteca Academiei de Studii Economice,
Bucureşti
http://www.biblioteca.ase.ro/
Biblioteca virtuală:
http://www.biblioteca.ase.ro/ResurseElectronice/
Biblioteca virtuală a Facultăţii de Relaţii
Economice Internaţionale
http://www.finint.ase.ro/
¾ Biblioteca virtuală a Universităţii Naţionale de
Apărare “Carol I”, Bucureşti
http://adl.unap.ro/uvl/?op=2&first=1
¾ Biblioteca Academiei Forţelor Terestre
"Nicolae Bălcescu", Sibiu
http://www.actrus.ro/biblioteca/carti/index.html
¾ Biblioteca Academiei Navale "Mircea Cel
Bătrân", Constanţa
http://www.anmb.ro/rom/files/biblioteca/publ.html
¾ Biblioteca Centrală Universitară "Lucian
Blaga", Cluj-Napoca
http://www.bcucluj.ro/catalog.php
Biblioteca virtuală:
http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/index.html
Biblioteca virtuală a Facultăţii de Studii
Europene din Cluj
http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri.html
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¾ Biblioteca Universitară, Craiova
http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/Biblioteca%20Virtua
la.htm
¾ Biblioteca Virtuală Universitatea "Dunărea de
Jos", Galaţi
http://www.lib.ugal.ro/resurse/cursuri.html
¾ Biblioteca Centrala Universitară
Eminescu", Iaşi
http://www.bcu-iasi.ro/catalog.html

"Mihai

¾ Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe
Asachi", Iaşi
http://www.library.tuiasi.ro/cat.html
¾ Biblioteca Centrală Universitară
Todoran", Timişoara
http://ibm.bcut.ro:8991/ALEPH

"Eugen

¾ Biblioteca
Universităţii
"Politehnica",
Timişoara
http://www.library.utt.ro/index.html?catalog&blank&Cat
alogul_online
¾ Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu
http://biblio.ulbsibiu.ro/scripts/AfWiInq.dll?
¾ Biblioteca Academiei Forţelor Terestre
"Nicolae Bălcescu", Sibiu
http://www.armyacademy.ro/biblioteca/biblio_catalog.ht
ml
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¾ Biblioteca Universităţii "Ştefan Cel Mare",
Suceava
http://www.eed.usv.ro/biblioteca/dcmnts/bib.php
¾ Biblioteca Naţională a României
http://www.bibnat.ro/
¾ Biblioteca Metropolitană, Bucureşti
http://www.bmms.ro/
Biblioteca virtuală Metropolitană Bucureşti
http://www.bmb-on-line.ro/scripts/master.htm
¾ Biblioteca Judeţeană
Constanţa
http://193.41.216.117/intro.php
Biblioteca virtuala:
http://www.biblioteca.ct.ro/

"Ioan

N.

Roman",

¾ Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga", ClujNapoca
http://www.bjc.ro:8180/tinread/tinread.jsp
¾ Biblioteca Academiei Române
http://www.bar.acad.ro/
Biblioteca virtuală:
http://www.bar.acad.ro/biblvirt.html
¾ Biblioteca Consiliului Britanic
http://www.britishcouncil.org/
¾ Biblioteca teologică online "Sf. Ioan Cassian"
http://www.univ-ovidius.ro/btcassian/
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¾ Biblioteca virtuală a Facultăţii de Ştiinţe
Economice, Drobeta Turnu Severin
http://www.svedu.ro/servicii/biblioteca.php
¾ Biblioteca digitală “SCRIPTORIUM”
http://www.scriptorium.ro/index.html
¾ Biblioteca virtuală “Euroweb”
http://biblioteca.euroweb.ro/
¾ Biblioteca virtuală “Editura Polirom”
http://www.polirom.ro/biblioteca.cgi
¾ APOGRAF - Biblioteca Digitală Naţională a
Manuscriselor şi a Cărţilor Vechi
http://www.apograf.cimec.ro/CIMEC/login.aspx
¾ Biblioteca virtuală - CIMEC - Institutul de
Memorie Culturală
http://www.cimec.ro/
¾ Biblioteca virtuală “Asalt”
http://asalt.tripod.com/biblioteca.htm
¾ Biblioteca virtuală “Agonia.net”
http://www.poezie.ro/index.php/clasics/all/index.html
¾ Biblioteca virtuală a Editurii Liternet
http://editura.liternet.ro/index.php
¾ Biblioteca virtuală “Afaceri.net”
http://www.afaceri.net/gratis/ebooks.htm
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¾ Biblioteca virtuală “Pasts, Inc. - Center for
Historical Studies”
http://www.ceu.hu/pasts/content/html/m5s0_epublications.html
¾ Biblioteca virtuală “Ad Astra”
http://www.ad-astra.ro/library/?lang=ro
¾ Biblioteca virtuală “Dragosh.com”
http://dragosh.com/eBooks/
¾ Biblioteca virtuală “Portal Medfam”
http://www.medfam.ro/modules.php?name=Content&pa
=showpage&pid=27
¾ Biblioteca virtuală “Logos Wordtheque”
http://www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.
wcom_literature.literaturea_page?lang=RO&letter=A&so
urce=search&page=1
¾ Biblioteca virtuală “Caragiale.net”
http://www.caragiale.net/index.htm
¾ Biblioteca virtuală “ScoalaOnline”
http://www.e-scoala.ro/biblioteca/index.html
¾ Biblioteca virtuală “Paul Goma”
http://paulgoma.free.fr/index.php
¾ Biblioteca virtuală “Magazinul de poveşti”
http://www.povesti.com/gratuit/
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¾ Biblioteca virtuală “Respiro”
http://www.respiro.org/ebook.html
¾ Biblioteca virtuală “Romanian Voice”
http://www.romanianvoice.com/poezii/index.html
¾ Biblioteca virtuală “Wikisource”
http://ro.wikisource.org/wiki/Pagina_principal%C4%83
¾ Biblioteca virtuală “Asociatia Psihologilor din
România”
http://www.psihologie.net/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=16&Itemid=25
¾ Biblioteca virtuală “Antroposofica”
http://www.spiritualrs.net/Online_alf.html
¾ Biblioteca
virtuală
“Online
Romanian
Directories at the Library of Congress”
http://www.loc.gov/rr/european/phonero/romdir.html
¾ Biblioteca virtuală “Digital Dada Library”
http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/dada/
¾ Biblioteca virtuală “IntraText Digital Library”
http://www.intratext.com/RUM/
¾ Biblioteca virtuală “Gellu Naum”
http://www.gellunaum.ro/
¾ Biblioteca virtuală “Editura Cartea.info”
http://www.cartea.info/revista/lista.html
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¾ Biblioteca virtuală “Programare românească”
http://www.programare.org/carti.php
¾ Biblioteca virtuală a Institutului pentru
Cercetarea
Patrimoniului
Cultural
Transilvănean în Context European
http://arheologie.ulbsibiu.ro/cursuri.htm
¾ Biblioteca virtuală “terapii naturiste”
http://www.terapii-naturiste.com/gratis/carti.htm
¾ Biblioteca virtuala “Munte Alb”
http://www.muntealb.com/LegaturiEducatie.htm

E-Books
¾ http://digital.library.upenn.edu/books/ - Aici veti
gasi peste 20 000 de carti online, in limba
engleza, beletristica si carti de specialitate.
¾ http://www.gutenberg.org/ - De aici poti alege sa
citesti una din peste cele 16 000 de carti, pe care
le poti si descarca.
¾ http://www.bookcrossing.com/ - Un site care isi
propune sa promoveze ideea de book sharing si
care vrea sa transforme lumea intr-o imensa
librarie.
¾ http://www.ebooks.com/ - De aici poti alege sa
citesti una din peste cele 69 000 de carti.
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¾ http://www.infomotions.com/alex/ - O colectie
impresionanta de texte din literatura americana si
engleza, precum si din cea europeana.
¾ http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html Mii de lucrari ale autorilor francezi si suedezi,
precum si lucrari de specialitate.
¾ http://www.bibliomania.com - Peste 2 000 de
texte clasice, gratis, in format HTML.
¾ http://www.fh-augsburg.de/~harsch/a_index.html
Pentru cei interesti de literatura clasica, exista aici
texte in limbile latina si greaca.
¾ http://www.ucc.ie/celt - Literatura irlandeza, texte
istorice, o baza de date online cu motor de
cautare.
¾ http://the-tech.mit.edu/Shakespeare/works.html Hamlet, Romeo si Julieta....un site care contine
operele complete ale lui Marelui William
Shaekespeare.
¾ http://elfwood.lysator.liu.se - Pentru toti cei
pasionati de literatura science-fiction.
¾ http://eserver.org - Una din cele mai complete
colectii de texte contemporane, avand ca baza
Universitatea din Washington.
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¾ http://ota.ahds.ac.uk - Arhiva de texte a
Universitatii Oxford. Peste 2500 de surse in peste
25 de limbi printre care si romana.
¾ http://www.perseus.tufts.edu - Texte in latina si
greaca, comentarii, atlase,arta, arheologie si multe
altele.
¾ http://eprints.bo.cnr.it/ Aici gasiti documentatie
stiintifica si tehnica, publicata sau nepublicata.
¾ http://esspc-ebooks.com/default.htm - Carti din
diferite domenii, ce pot fi descarcate.
¾ http://manybooks.net/ - Carti din diferite domenii,
ce pot fi descarcate.
¾ http://www.planetpdf.com/mainpage.asp?webpag
eid=2311 - Carti clasice in format PDF.
¾ http://www.xys.org - Carti in limba chineza, cea
mai completa biblioteca electronica ce ne apropie
de universul misterioasei China.
¾ http://www.esperanto.nu/eLibrejo - Peste 270 de
carti in esperanto sau traduse.Subiecte
diverse:poezie, teatru, literatura pentru copii.
¾ http://www.esperanto.nu/eLibrejo
francofili, peste 2500 de opere.
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-

Pentru

¾ http://www.bibliopolis.fr - Peste 2000 de texte, si
un motor de cautare foarte performant.
¾ http://www.ebooks.at/freebie.html
- Carti in
limba germana, majoritatea in format PDF.
¾ http://www.dli.ernet.in/ - Peste 29 000 de carti in
indiana.
¾ http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/eBook
sLiterature.htm#Romanian - Locul unde veti gasi
spicuiri din literatura romana.
¾ http://www.healthopedia.com/encyclopedia.html/
- Totul despre probleme medicale, boli,
tratamente.

Baze de date
Enciclopedic
¾ Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
http://www.csa.com/
¾ Copernic
http://www.copernic.com/
¾ Dialog
http://www.dialog.com/
¾ EBSCO Publishing
http://www.ebsco.com/home/
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¾ Embase
http://www.embase.com/
¾ Gale
http://www.galegroup.com/
¾ IEEExplore
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/
¾ Information Science Abstracts (ISA)
http://www.infotoday.com/ISA/default.htm
¾ Information Science Abstracts Plus
http://www.ovid.com/site/index.jsp
¾ JSTOR – The Scholarly Journal Archive
http://www.jstor.org/
¾ LexisNexis
http://www.lexisnexis.com/
¾ Library and Information Science Abstracts
(LISA)
http://www.ovid.com/site/index.jsp
¾ MathSciNet
http://www.ams.org/mathscinet/
¾ Online Computer Library Center (OCLC)
http://www.oclc.org/
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¾ ProQuest Information and Learning
http://il.proquest.com/brand/umi.shtml
¾ Royal Swets & Zeitlinger
http://www.swets.com/web/show
¾ ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/
¾ SilverPlatter
http://www.ovid.com/site/index.jsp

Militar
¾ STINET
http://stinet.dtic.mil/index.html
¾ Open Source Center
https://www.opensource.gov/login/login.fcc?TYPE=3355
4433&REALMOID=06-0005c357-460d-1240-80bf8348feffff3b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METH
OD=GET&SMAGENTNAME=oscfrontdoor&TARGET=$SM$%2flogin%2findex%2ehtml
¾ SCAMPI
http://www.dtic.mil/dtic/scampi/search.html
¾ Encyclopedia Militara Online
http://www.milnet.com/index-IE.html
¾ COUNTRY WATCH
http://www.countrywatch.com/
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¾ EBSCOhost Research Databases
http://search.ebscohost.com/
¾ Jane's Online Research
http://www2.janes.com/public/login/homeLogin.html
¾ Lancaster Index
http://www.mpr.co.uk/scripts/sweb.dll/li_home
¾ Military Periscope
http://www.militaryperiscope.com/index1.shtml
¾ Political Risk Yearbook
http://www.prsgroup.com/yearbook/
¾ Praeger Security International
http://www.greenwood.com/psi/
¾ Sentinel Security Assessments
http://sentinel.janes.com/public/sentinel/index.shtml
¾ Stratfor
http://www.stratfor.com/

Dicţionare. Enciclopedii. Traduceri On-Line
Dicţionare explicative
¾ http://dexonline.ro/ (ro)
¾ http://www.onelook.com/ (eng)
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¾ http://www.infoplease.com/dictionary.html (eng)
¾ http://www.yourdictionary.com/ (eng)
¾ http://www.ro-en.ro/index.php?d=i (eng)
¾ http://www.bibliomania.com/2/3/258/ (eng)
¾ http://www.realdictionary.com/frame.aspx?u=http
%3a%2f%2flanding.domainsponsor.com%3fa_id
%3d1637%26amp%3bdomainname%3drealdictio
nary.com%26amp%3badultfilter%3doff%26amp
%3bpopunder%3doff&r=PSID%3d23+DOMAIN
+SPONSOR (eng, fr, ger, it, sp, por)
¾ http://www.acronymfinder.com/ (eng)
¾ http://www.peevish.co.uk/slang/ (eng)
¾ http://www.vocabular.ro/ (ro)
¾ http://merriam-webster.com/ (eng)
¾ http://www.bartleby.com/61/ (eng)
¾ http://www.hyperdictionary.com/dict-e (eng)
¾ http://www.bibliomania.com/2/3/269/frameset.ht
ml (eng)
¾ http://www.wordiq.com/ (eng)
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¾ http://www.stands4.com/ (eng)
¾ http://www.urbandictionary.com/ (eng)
¾ http://orangoo.com/spell/ (corectie ortografie)
¾ http://www.allwords.com/ (eng)
¾ http://thesaurus.reference.com/index.html (eng)
¾ http://dictionary.cambridge.org/ (eng)
¾ http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/
(eng)
¾ http://wiktionary.org/ (eng)
¾ http://www.thefreedictionary.com/ (eng)
¾ http://www.etymonline.com/ (eng)
¾ http://www.omniglot.com/ (eng)
¾ http://www.le-dictionnaire.com/ (fr)
¾ http://www.xipolis.net/ (germana)
¾ http://www.diccionarios.com/ (spaniol)

Dicţionare militare
¾ http://www.milterms.com/ (eng)
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¾ http://www.army-technology.com/glossary/ (eng)
¾ http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02
.pdf(eng)
¾ http://www.hazegray.org/danfs/ (eng)
¾ http://www.janes.com/defence/glossary/ (eng)
¾ http://www.angelfire.com/wy/svenskildbiter/madi
ct.html (eng)
¾ http://www.logisticsworld.com/acro.asp (eng)
¾ http://www.sew-lexicon.com/ (eng)
¾ http://www.feldgrau.com/glossary.html
(german-englez)

Psihologie/Sociologie
¾ http://www.philosophypages.com/dy/ (eng)
¾ http://www.artsci.wustl.edu/~philos/MindDict/ind
ex.html (eng)
¾ http://www.utm.edu/research/iep/ (eng)
¾ http://www.swif.it/foldop/ (eng)
¾ http://www.saint-andre.com/ismbook/ism3.html
(eng)
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¾ http://www.dictsociologie.netfirms.com/ (ro)

Dictionare economice
¾ http://biz.yahoo.com/f/g/ (eng)

Ştiinţă şi Tehnologie
¾ http://www.biochem.northwestern.edu/holmgren/
Glossary/Definitions.html (eng)

Informatică
¾ http://foldoc.org/ (eng)
¾ http://www.computerhope.com/jargon.htm (eng)
¾ http://www.tiscali.co.uk/reference/dictionaries/co
mputers/ (eng)
¾ http://www.netlingo.com/inframes.cfm (eng)
¾ http://www.aboul.org/aboulp_consult.php (fr)
¾ http://www.ledico.net/ChercherMot.asp (fr)
¾ http://www.rap.freehosting.net/Dictio/index.html
(ro)
¾ http://www.computeruser.com/resources/dictionar
y/noframes/index.html (eng)
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¾ http://whatis.techtarget.com/ (eng)
¾ http://www.techdictionary.com/ (eng)
¾ http://www.dicofr.com/ (fr)
¾ http://toulinfo.free.fr/francais/dictionnaire/diction
naire.htm (fr)
¾ http://www.hyperdictionary.com/computer (eng)
¾ http://www.webopedia.com/ (eng)
¾ http://www.techweb.com/encyclopedia/ (eng)
¾ http://www03.ibm.com/ondemand/ca/fr/dictionary/ (fr)

Enciclopedii generale
¾ http://www.encyclopedia.com/ (eng)
¾ http://www.bartleby.com/65/ (eng)
¾ http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (eng. ro)
¾ http://encarta.msn.com/ (eng)
¾ http://www.infoplease.com/encyclopedia/ (eng)
¾ http://www.answers.com/ (eng)
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¾ http://www.artcyclopedia.com/ (eng)

Enciclopedii militare
¾ http://www.milnet.com/ (eng)
¾ http://topgun.rin.ru/index_e.html (eng)
¾ http://www.historyofwar.org/ (eng)
¾ http://en.wikipedia.org/wiki/Military (eng)
¾ http://www.newadvent.org/cathen/10304d.htm
(eng)

Translator On-line
¾ http://www.dictionare.com/english/dictionaries.ht
m (eng↔ro)
¾ http://www.activtranslations.ro/traduceri_online.php (multe limbi)
¾ http://www.cuvant.ro/ (eng, fr, ger↔ro)
¾ http://www.freelang.net/ (multe limbi)
¾ http://www.foreignword.com/ (multe limbi)
¾ http://babelfish.yahoo.com/ (fraze - texte)
¾ http://www.worldlanguage.com/ (fraze - texte)
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¾ http://www.dictionary-translation.com/
limbi)

(multe

¾ http://www.google.com/language_tools
(fraze - texte)
¾ http://www.diseara.ro/ro/utile/dictionar/englezroman/ (eng→ro, ro→eng)
¾ http://www.adresa.ro/dictionary/ (eng↔ro)
¾ http://www.word2word.com/dictionary.html
(multe limbi)
¾ http://diction.travlang.com/ (multe limbi)
¾ http://www.freetranslation.com/ (fraze - texte)
¾ http://www.worldlingo.com/en/products_services/
worldlingo_translator.html (fraze - texte)
¾ http://www.pollyglotto.com/index8.php
(fraze - texte) + vorbit
¾ http://www.verbix.com/webverbix/index.asp
(multe limbi) – conjugare
¾ http://www.ro-en.ro/ (eng→ro, ro→eng)
¾ http://www.langtolang.com/ (multe limbi)
¾ http://www.interglot.com/ (şase limbi)
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¾ http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=
EN (fraze - texte)
¾ http://translation2.paralink.com/ (fraze - texte)
¾ http://ajax.parish.ath.cx/translator/ (fraze - texte)
¾ http://dictionar.info.uvt.ro/index.php
texte)

(fraze

-

¾ http://www.icbt.ro/Dictionar.htm (roman-ebraic)
¾ http://www.etranslator.ro/ (eng→ro, ro→eng)
¾ http://www.geocities.com/trinita_translation_serv
ices/(şapte limbi)
¾ http://www.engleza-online.ro/ (eng→ro, ro→eng)
¾ http://www.tradu.ro/ (multe limbi)
¾ http://dictionar.rol.ro/ (eng→ro, ro→eng)
¾ http://www.hallo.ro/ (ro→eng)
¾ http://www.business-online.ro/VersiuneaRomana
/traducere.html (multe limbi)
¾ http://dictionare.kappa.ro/ (eng→ro)
¾ http://www.logos.it/ (multe limbi)
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Publicaţii militare româneşti
¾ Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi
Tehnologii Militare
http://www.acttm.ro
¾ Cer senin
http://www.roaf.ro/ro/select.php?doc=cer_senin/cersenin
_arhiva
¾ Colocviu Strategic
http://cssas.unap.ro/ro/cs.htm
¾ Curierul Armatei
http://www.curierul.forter.ro/
¾ Hominis
http://cssas.unap.ro/ro/hominis.htm
¾ Impact Strategic
http://cssas.unap.ro/ro/is.htm
¾ În slujba patriei
http://www.forter.ro/index.php?leg=isp
¾ Gândirea Militară Românească
http://gmr.mapn.ro
¾ LEX - Revista consilierilor juridici din armata
României
http://dlaj.mapn.ro/lex
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¾ Marina Română
http://www.fortele-navale.ro/media/rmr/
¾ Observatorul militar
http://www.presamil.ro/
¾ Revista Forţelor Terestre
http://rft.forter.ro/
¾ Romanian Defence
http://www.mapn.ro/publicatii/Romanian%20defence.pdf
¾ Romanian Armed Forces-2005
http://www.mapn.ro/publicatii/raf2005.pdf
¾ Scutul Patriei
http://www.forter.ro/index.php?leg=sp
¾ Spirit Militar Modern
http://www.presamil.ro/
¾ Viata militara
http://www.presamil.ro/

Publicaţii militare străine
¾ Parameters - US Army War College Quarterly
http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/
¾ Joint Force Quarterly
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/
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¾ Canadian Military Journal
http://www.journal.dnd.ca/
¾ Aerospace Power Journal
http://www.airpower.maxwell.af.mil/
¾ Marine Corps Gazette
http://www.mca-marines.org/gazette/
¾ Military Review
http://usacac.leavenworth.army.mil/CAC/milreview/inde
x.asp
¾ Proceedings of the Naval Institute
http://www.usni.org/Proceedings/proceedings.html
¾ Naval War College Review
http://www.nwc.navy.mil/PRESS/REVIEW/aboutNWCR
.htm
¾ Journal of Military History
http://www.smh-hq.org/jmh/index.html
¾ JSTOR: The Journal of Military History
http://www.jstor.org/journals/08993718.html
¾ Journal of Military and Strategic Studies
http://www.jmss.org/
¾ The Military Journal of George Ewing:
A Soldier of Valley Forge
http://www.sandcastles.net/military1.htm
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¾ Journal for Scottish Military History and
Regiments
http://www.btinternet.com/~james.mckay/dispatch.htm
¾ Journal of Political and Military Sociology
http://www.jpms.niu.edu/
¾ A Military Journal
http://www.fortklock.com/journal.htm

Cursuri online
Cursuri online în limba româna
¾ Academia Online - cursuri - domeniile de cursuri
gratuite: Afaceri, Tehnologia informatiei,
Dezvoltare personala, Limbi straine, Educatie etc.
www.academiaonline.ro
¾ IATP Moldova - cursuri de Windows, HTML,
JavaScript, ASP, Web Design, Internet & email,
Photoshop
http://www.e-training.iatp.md/
¾ Sola Scriptura - cursuri online oferite de
Institutul de Studii Biblice
http://www.solascriptura.ro/
¾ Academia 1educat-portal care ofera cursuri
online in domeniile: Creativitate, Comunicare,
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Consilierea si instruirea copiilor supradotati, Idei
creative pentru copii, Web design
http://academia.1educat.ro/
¾ Centrul de Pregatire Profesionala Arrowcursuri de: Agent imobiliar, Asistent relatii
publice si comunicare, Contabilitate, Declarant
vamal, Detectiv particular, Inspector resurse
umane, Inspector Protectia Muncii, Limba Engleza,
Limba Italiana, Managementul calitatii, Manager
resurse umane, Manager de proiect (Cursuri la care
se poate obtine diploma de stat!) si cursuri gratuite
de: Operare calculator, Curs afaceri, Formare si
consiliere
http://www.centrulonline.ro/
¾ Universitatea Bucuresti- ofera urmatoarele
cursuri online: Psihologie şi comunicare, Cursuri
de specialitate, Studii ebraice, Notiuni de fonetica
spaniola
http://www.asls.ro/index.html
¾ Centrul
de
Pregatire
Economica
si
Administrativacursuri
on-line:
ECDL,
Contabilitate, Birotica, Drept Comercial
http://www.cpea.ro/
¾ Afaceri.Net- cursuri on-line: Planificarea siturilor
web, Machetarea siturilor web, Primii pasi in
Internet, Initiere in folosirea programului Front
Page, Totul despre email, Ghid practic Outlook
Express
http://www.afaceri.net/gratis/curs_online.htm
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¾ EUROCOR- este filiala SCOLII EUROPENE
DE CURSURI PRIN CORESPONDENTA
(ESCC) cu sediul central in Olanda, cel mai mare
institut de educatie prin corespondenta din Europa
si ofera urmatoarele cursuri: Cursuri Limbi
Straine: Engleza, Franceza, Germana, Italiana,
Spaniola; Cursuri Profesionale: Inspector resurse
umane, Managementul resurselor umane,
Contabilitate primara, Contabilitate asistata de
PC, Standarde internationale de contabilitate,
Management, Management financiar, Manager de
proiect, Asistent manager, Secretariat, Marketing,
Publicitate, Relatii publice si comunicare,
Protocol si organizare evenimente, Reprezentant
de vanzari, Negociere, Cum sa-ti dezvolti propria
afacere, Administrator pensiune turistica, Ghid de
turism, Design interior, Creatie vestimentara, Arta
fotografiei, Arhitectura gradinii, Flori si
aranjamente florale, Terapii naturiste, Cosmetica,
Masaj, Arta culinara; Cursuri Informatica: Curs
de calculatoare pentru certificare europeana,
Windows, Word, Excel, Operator DTP, Grafica
pe calculator, Web design, Initiere in Internet,
Initiere in programare, Administrator de retea;
Cursuri Hobby: Astrologie, Psihologie, Feng
Shui, Invatare si citire rapida
http://www.eurocor.ro/
¾ Centrul Educatia 2000+ - Cursuri practice de
orientare si consiliere; Strategii de invatare activa
pentru dezvoltarea gandirii critice la invatamantul
primar; Noi didactici in viziune transdisciplinara;
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Program de formare pentru profesorii de limba si
literatura romana de gimnaziu si liceu; Noi
abordari didactice pentru Aria curriculara
Matematica si Stiinte ale naturii
http://www.cedu.ro/

Cursuri online în limba engleză
¾ MIT Open Courseware - cursuri pe Internet de
stiinte politice, antropologie, management,
biologie, chimie, istorie, lingvistica, literatura,
matematici, fizica, mecanica
http://ocw.mit.edu/index.html
¾ BBCi Learning - cursuri de limbi straine, stiinte,
istorie, drept.
http://www.bbc.co.uk/learning
¾ World Lecture Hall - portal de cursuri online,
organizat pe domenii
http://www.utexas.edu/world/lecture/
¾ Beginers.co.uk - tutoriale free de Flash, HTML si
JavaScript
http://tutorials.beginners.co.uk/
¾ Virtual Training Company - peste 200 de
tutoriale gratuite
http://www.vtc.com/usa2.lasso
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¾ Computer Training Courseware - cursuri de
Windows, Excel, Powerpoint, Acces, Outlook,
Flash, Word, FrontPage, Lotus, C etc.
http://www.computertrainingcourseware.com/
¾ TrainingTools - cursuri pe internet de utilizare
PC, design, grafica, programare web.
http://www.trainingtools.com/
¾ Learnthat.com - tutoriale online si cursuri
gratuite organizate în categoriile: Business, IT,
Financiar, Fun, Stil de viata etc.
http://www.trainingtools.com/
¾ Barnes&Noble University - cursuri online
gratuite în domeniile: Arte, Tehnologia
informatiei, Grafica, Limbi straine, Business etc.
http://university.barnesandnoble.com/
¾ WorldWideLearn - unul dintre cele mai
cuprinzatoare directoare de cursuri online
acreditate si e-training - majoritatea cu plata.
http://www.worldwidelearn.com/
¾ Ars Digita University - cursuri de baze de date,
programare orientata spre obiecte, inteligenta
artificiala, matematici aplicate, algoritmi etc.
http://aduni.org/courses/
¾ Free-Ed.net - cursuri în domenii variate, de la
afaceri si finante, la medicina si stiinte
http://www.free-ed.net/catalog
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¾ Free Online Courses & Tutorials - portal de
cursuri si tutoriale gratuite
http://www.docnmail.com/
¾ Association for Computing Machinery - cursuri
de SQL, Linux, programare orientata spre obiecte,
UNIX, e-Business, e-Commerce, Internet, Java,
aplicatii Web, IT management...
http://pd.acm.org/full_listing.cfm
¾ Learnem Educational Group - cursuri gratuite
prin email: Web design, programare în C,
programare ASP
http://www.learnem.com/

Cursuri de limbi străine
¾ British Council
http://www.britishcouncil.org/ro/romania
¾ Institutul Francez
http://www.culture-france.ro/controller
¾ Institututul Cervantes
http://bucarest.cervantes.es/learnspanish/inforgeneense_1
0_30.htm
¾ Institutul Goethe
http://www.goethe.de/deindex.htm
¾ Institutul Polonez
http://www.culturapoloneza.ro/
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¾ Centrul ECHO
http://www.theecho.ro/
¾ Scoala Pavox
http://www.pavox.ro/
¾ Univ. “Ioan I. Dalles”
http://www.pavox.ro/

Cursuri online militare
¾ Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”,
Bucuresti
http://adl.unap.ro/modules/news/
¾ Academia
Fortelor
Terestre
“Nicolae
Balcescu”, Sibiu
http://www.armyacademy.ro/e-learning/prezentare.html
¾ PfP LMS
http://pfp.ethz.ch/login.php?target=&soap_pw=&ext_uid
=&cookies=nocookies&client_id=&lang=en
¾ English Skills for Staff Officers in
Multinational Operations (ESSO) de la PfP
Consortium learning management system
http://www.pfpconsortium.org/
¾ George C. Marchall-European Centre for
Security Studies
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http://www.marshallcenter.org/site-graphic/lang-en/pagefltce-index-1/xdocs/fltce/resource-menu-docs/03-onlinecourses.htm
¾ Colegiul NATO (Roma, Italia)
http://www.ndc.nato.int/courses/remote.html
¾ Şcoala NATO (Oberammergau, Germania)
http://www.natoschool.nato.int/internet_courses/courses_
adl_packages_body.htm
¾ Universitatea din Phoenix
http://schools.online-education.net/university-phoenixonline/
¾ Jones International University
http://schools.online-education.net/jones-internationaluniversity/
¾ Institutul Tehnic Colorado
http://schools.online-education.net/ctu-online/
¾ Universitatea Grantham
http://schools.online-education.net/grantham-university/
¾ American Military University
http://www.amu.apus.edu/
¾ Centrul educational pentru armata
https://www.earmyu.com/
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¾ Institutul pentru Invatamant Deschis
Distanta al Fortelor Aeriene
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/awc-pme.htm

la

¾ Air Force Virtual Education Center (AFVEC)
https://www.my.af.mil/.
¾ Centrul de pregatire si formare intelectuala a
fortelor aeriene
http://wwwacsc.au.af.mil/distance-learning.asp
¾ Colegiul Politehnic al Fortelor Armate
http://www.ndu.edu/icaf/
¾ Universitatea Nationala de Aparare, Virginia
http://www.jfsc.ndu.edu/about/special_events/conference
s/mecc_dlcc/attendees.htm

Motoare de căutare
Generale
¾ http://www.123student.com/
¾ http://www.123world.com/url-submit/addurl.html
¾ http://www.123websearch.com/
¾ http://aatrax.com/addurl.htm
¾ http://www.abacho.de/
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¾ http://fr.abacho.com/
¾ http://www.abacho.ch/
¾ http://www.abacho.co.uk/
¾ http://www.about.com/
¾ http://www.alltheweb.com/
¾ http://www.altavista.com/
¾ http://search.aol.com/
¾ http://search.ask.com/
¾ http://www.askjeeves.com/
¾ http://www.clearinghouse.net/
¾ http://channels.netscape.com/search/default.jsp
¾ http://www.content.overture.com/d/
¾ http://dmoz.org/
¾ http://www.excite.com/
¾ http://www.gigablast.com/
¾ http://www.go.com/
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¾ http://www.google.ro/
¾ http://maps.google.com/
¾ http://news.google.com/
¾ http://groups.google.com/
¾ http://video.google.com/
¾ http://scholar.google.com/
¾ http://books.google.com/
¾ http://www.goto.com
¾ http://www.hotbot.com/
¾ http://www.infospace.com/
¾ http://home.iwon.com/iwonhomepage/home.jhtml
¾ http://search.looksmart.com/
¾ http://www.lycos.com/
¾ http://www.live.com/?searchonly=true
¾ http://www.mento.ro/
¾ http://www.northernlight.com/
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¾ http://www.romaniaro.com/
¾ http://www.romsearch.net/
¾ http://www.webcrawler.com/
¾ http://www.webcrawler.com/
¾ http://www.yahoo.com/

Afaceri
¾ http://www.business.com/

Contabilitate
¾ http://www.accountingnet.com/
¾ http://www.auditnet.org/arltopic.htm
¾ http://www.taxsites.com/info/search2.html
¾ http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html

Mediu
¾ http://www.care2.com/
¾ http://www.ecobell.info/
¾ http://www.eco-portal.com/
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¾ http://envirolink.netforchange.com/

Metamotoare de căutare
¾ http://www.c4.com/
¾ http://www.search.com/
¾ http://www.debriefing.com/
¾ http://www.dogpile.com/index.gsp
¾ http://www.highway61.com/
¾ http://www.mamma.com/
¾ http://www.metacrawler.com/
¾ http://metasearch.langenberg.com/
¾ http://www.profusion.com/
¾ http://vivisimo.com/

Militare
¾ www.searchmil.com/
¾ http://www.au.af.mil/au/aul/bibs/bib97.htm#Air%
20University%20Bibliographies
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¾ http://www.strategypage.com/fyeo/howtomakewa
r/databases/armies/
¾ http://bubl.ac.uk/

Psihologie
¾ http://www.psychcrawler.com/

Zona euro
¾ http://www.euroscanner.com/

Portaluri
¾ http://www.acasa.ro/
¾ http://www.alter-ego.ro/
¾ http://www.afla.ro/
¾ http://www.apropo.ro/index.php
¾ http://www.bumerang.ro/
¾ http://www.documentarium.info/home/home.php?
langueNav=RO&
¾ http://www.ghidweb.ro
¾ http://www.home.ro/
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¾ http://www.kappa.ro
¾ http://www.memo.ro/web/default.php
¾ http://www.nelimitat.ro/
¾ http://www.neogen.ro/
¾ http://www.rol.ro/
¾ http://www.roportal.ro/
¾ http://www.seo-portal.ro/
¾ http://www.teleactivities.net
¾ http://www.wency.ro/

Tutoriale
¾ http://www.w3schools.com/
¾ http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut/lessons.ht
ml
¾ http://www.htmlgoodies.com/
¾ http://www.tutorialized.com/
¾ http://www.programmingtutorials.com/
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¾ http://www.webteacher.org/windows.html

Legislaţie pentru învăţământul superior
Acte normative de ordin general
¾ LEGE nr. 84/24.07.1995 - Legea învăţământului
-publicata in Monitorul Oficial nr. 606/
10.12.1999
¾ LEGE nr.64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul
absolvenţilor învăţământului particular liceal,
postliceal şi superior de a susţine examenul de
finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din
învăţământul de stat - publicata in Monitorul
Oficial nr. 73/23.04.1997
¾ LEGE nr. 128/12.07.1997 privind Statutul
personalului didactic - publicata in Monitorul
Oficial nr. 158/16.07.1997
¾ LEGE nr.171 din 25 noiembrie 1999 privind
dreptul senatelor universitare de a stabili
cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor
de finalizare a studiilor de către absolvenţii
învăţământului superior particular - publicata in
Monitorul Oficial nr. 584/30.11.1999
¾ LEGE nr.193 din 10 decembrie 1999 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1998
privind acordarea de credite bancare pentru
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studenţii din învăţământul de stat - publicata in
Monitorul Oficial nr. 613/15.12.1999
¾ LEGE nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul
absolvenţilor învăţământului superior particular
de a susţine examenul de finalizare a studiilor la
instituţii de învăţământ superior de stat acreditate
- publicata in Monitorul Oficial nr.
180/26.04.2000
¾ LEGE nr. 441/18.07.2001 pentru modificarea art.
5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile
finanţate de la bugetul de stat - publicata in
Monitorul Oficial nr. 411/25.07.2001
¾ LEGE nr. 62/16.01.2002 pentru aprobarea O.G.
nr. 60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni
universitare ale României în străinătate publicata in Monitorul Oficial nr. 52/25.01.2002
¾ LEGE nr.231 din 23 mai 2003 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind
acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi
sigilii cu stema României şi timbru sec
instituţiilor de învăţământ superior particular
acreditate, care fac parte din sistemul naţional de
învăţământ - publicata in Monitorul Oficial nr.
362/28.05.2003

55

¾ LEGE nr.420 din 20 octombrie 2003 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002
privind echivalarea studiilor absolvite în
instituţiile
militare
de
învăţământ
ale
Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile
civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în
funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul
specific funcţiilor civile - publicata in Monitorul
Oficial nr. 769/3.11.2003
¾ LEGE nr.59 din 24 martie 2004 privind
ratificarea Acordului dintre Republica Austria,
Republica
Bulgaria,
Republica
Croaţia,
Republica Cehă, Republica Ungară, Republica
Polonă, România, Republica Slovacă şi
Republica
Slovenia
pentru
promovarea
cooperării în domeniul învăţământului superior
în cadrul Programului de schimburi pentru studii
universitare în Europa Centrală (CEEPUS II),
semnat la Zagreb la 9 martie 2003 - publicata in
Monitorul Oficial nr. 367/27.04.2004
¾ LEGE nr. 287/24.06.2004 privind consorţiile
universitare - publicata in Monitorul Oficial nr.
614/7.07.2004
¾ LEGE nr. 288/24.06.2004 privind organizarea
studiilor universitare - publicata in Monitorul
Oficial nr. 614/7.07.2004
¾ LEGE nr.224 din 11 iulie 2005 pentru
modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a
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Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste
locurile finanţate de la bugetul de stat - publicata
in Monitorul Oficial nr. 630/19.07.2005
¾ LEGE nr. 346/29.11.2005 privind aprobarea
O.U.G. nr. 78/2005 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare - publicata in
Monitorul Oficial nr. 1090/5.12.2005
¾ H.G. nr.406 din 13 aprilie 1990 privind
infiintarea şi organizarea Academiei Navale
"Mircea cel Batran" din municipiul Constanta publicata in Monitorul Oficial nr. 68/16.04.1992
¾ DECRET nr.25 din 19 ianuarie 2004 privind
supunerea spre ratificare Parlamentului a
Acordului dintre Republica Austria, Republica
Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă,
Republica Ungară, Republica Polonă, România,
Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru
promovarea
cooperării
în
domeniul
învăţământului superior în cadrul Programului de
schimburi pentru studii universitare în Europa
Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9
martie 2003 - publicat in Monitorul Oficial nr.
63/26.01.2004
¾ H.G. nr.585 din 21 mai 1990 privind infiintarea
Institutului Medico-Militar - publicata in
Monitorul Oficial nr. 235/23.09.1992
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¾ H.G. nr.616 din 11 august 1995 pentru
modificarea şi completarea Hotararii Guvernului
nr.190/1991 privind transformarea scolilor
militare de ofiteri in institute militare de
invatamant - publicata in Monitorul Oficial nr.
206/6.09.1995
¾ H.G. nr. 190 din 22 martie 1991 privind
transformarea scolilor militare de ofiteri in
institute militare de invatamant - republicata in
Monitorul Oficial nr. 216/21.09.1995
¾ H.G. nr. 445/08.08.1997 privind stabilirea
criteriilor generale de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin material pentru elevii,
studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat,
cursuri de zi - publicata in Monitorul Oficial nr.
195/15.08.1997
¾ H.G. nr. 558/03.09.1998 pentru modificarea
anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.
445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin
material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din
învăţământul de stat, cursuri de zi - publicata in
Monitorul Oficial nr. 347/14.09.1998
¾ H.G. nr.866 din 21 octombrie 1999 privind
înfiinţarea unor facultăţi la Universitatea "Aurel
Vlaicu" din Arad, Universitatea "Ovidius" din
Constanţa, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
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din Iaşi, Universitatea din Oradea, Universitatea
din Piteşti, Universitatea "Ştefan cel Mare" din
Suceava, Universitatea "Valachia" din Târgovişte
şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara publicata in Monitorul Oficial nr. 524/28.10.
1999
¾ H.G. nr.645 din 4 august 2000 privind profilurile,
specializările, durata studiilor, precum şi titlurile
obţinute
de
absolvenţii
învăţământului
universitar, cursuri de zi - publicata in Monitorul
Oficial nr. 379/15.08.2000
¾ H.G. nr.696 din 17 august 2000 pentru înlocuirea
anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului
nr.535/1999 privind autorizarea de funcţionare
provizorie sau acreditarea specializărilor din
cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat
şi particular - publicata in Monitorul Oficial nr.
397/24.08.2000
¾ H.G. nr.1.215 din 29 noiembrie 2000
pentru completarea anexelor nr.1 şi 2 la
Hotărârea Guvernului nr.535/1999 privind
autorizarea de funcţionare provizorie sau
acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor
de învăţământ superior de stat şi particular –
publicata in Monitorul Oficial nr. 639/7.12.2000
¾ H.G. nr.1.370 din 20 decembrie 2000
pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr.999/2000 privind Nomenclatorul
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domeniilor şi al specializărilor universitare de
lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ
superior de stat şi particular - publicata in
Monitorul Oficial nr. 705/29.12.2000
¾ H.G. nr. 1011/08.10.2001 privind organizarea şi
funcţionarea învăţământului la distanţă şi a
învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile
de învăţământ superior - publicata in Monitorul
Oficial nr. 678/26.10.2001
¾ H.G. nr.416 din 25 aprilie 2002 pentru aprobarea
Protocolului dintre Ministerul de Interne din
România şi Ministerul de Interne din Republica
Ungară privind colaborarea în domeniul
învăţământului de specialitate, semnat la
Bucureşti la 10 decembrie 2001 - publicata in
Monitorul Oficial nr. 319/14.05.2002
¾ H.G. nr.805 din 3 iulie 2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind procurarea,
păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea
sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de
către instituţiile de învăţământ superior de stat şi
particular acreditate, care fac parte din sistemul
naţional de învăţământ - publicata in Monitorul
Oficial nr. 503/11.07.2003
¾ H.G. nr.1.027 din 28 august 2003 privind
schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii
Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi
unele măsuri referitoare la organizarea şi
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funcţionarea acesteia - publicata in Monitorul
Oficial nr. 646/11.09.2003
¾ H.G. nr.1.220 din 14 octombrie 2003 privind
desfiinţarea Facultăţii militare de educaţie fizică
din cadrul Academiei Naţionale de Educaţie
Fizică şi Sport – Bucureşti - publicata in
Monitorul Oficial nr. 762/30.10.2003
¾ H.G. nr.1.477 din 11 decembrie 2003 pentru
aprobarea criteriilor minime obligatorii de
autorizare şi acreditare pentru instituţiile de
învăţământ superior din domeniile: medicină,
medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali,
moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum
şi pentru colegiile de asistenţi medicali
generalişti, pentru formarea de bază - publicata
in Monitorul Oficial nr. 10/8.01.2004
¾ H.G. nr. 223/24.03.2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
- publicata in Monitorul Oficial nr. 283/5 apr.
2005, rectificare in Monitorul Oficial nr. 399/11.
05. 2005
¾ H.G. nr.606 din 23 iunie 2005 privind
organizarea programelor de studii universitare în
instituţiile militare de învăţământ superior din
subordinea Ministerului Apărării Naţionale publicata in Monitorul Oficial nr. 578/5.07.2005
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¾ H.G. nr. 769/14.07.2005 privind acordarea unor
burse de studii unor studenţi cu domiciliul în
mediul rural - publicata in Monitorul Oficial nr.
669/27.07.2005
¾ H.G. nr. 916/11.08.2005 privind structurile
instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu şi a
specializărilor
din
domeniile
studiilor
universitare de licenţă - publicata in Monitorul
Oficial nr. 766/23.08.2005
¾ H.G. nr.969 din 25 august 2005 pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1999
privind înfiinţarea Centrului Regional pentru
Managementul Resurselor de Apărare pe lângă
Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene "Henri
Coandă" din Braşov şi a Hotărârii Guvernului nr.
1.027/2003 privind schimbarea denumirii
Academiei de Înalte Studii Militare în
Universitatea Naţională de Apărare şi unele
măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea
acesteia - publicata in Monitorul Oficial nr.
793/31.08.2005
¾ O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste
locurile finanţate de la bugetul de stat - publicata
in Monitorul Oficial nr. 465/25.09.2000
¾ O.U.G. nr.73 din 30 septembrie 2004 privind
instituirea subvenţiilor individuale de sprijin
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pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în
alte spaţii decât căminele instituţiilor de
învăţământ superior de stat - publicata in
Monitorul Oficial nr. 915/7.10.2004
¾ O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei - publicata in Monitorul Oficial
nr. 642/20.07.2005
¾ O.U.G. nr. 78/12.07.2005 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare - publicata in
Monitorul Oficial nr. 629/19.07.2005
¾ O.G. nr. 60/21.08.1998 privind înfiinţarea de
extensiuni universitare ale României în
străinătate - publicata in Monitorul Oficial nr.
308/25.08.1998
¾ O.G. nr.62 din 24 august 1999 privind înfiinţarea
Centrului de Management pentru Finanţarea
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice
Universitare - publicata in Monitorul Oficial nr.
405/26.08.1999
¾ O.G.
nr.28
din
30
ianuarie
2002
privind echivalarea studiilor absolvite în
instituţiile
militare
de
învăţământ
ale
Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile
civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în
funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul
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specific funcţiilor civile - publicata in Monitorul
Oficial nr. 86/1.02.2002
¾ O.G. nr.20 din 30 ianuarie 2003 privind
acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi
sigilii cu stema României şi timbru sec
instituţiilor de învăţământ superior particular
acreditate, care fac parte din sistemul naţional de
învăţământ - publicata in Monitorul Oficial nr.
61/1.02.2003
¾ ORDIN nr.3.997 din 24 iunie 2002 al ministrului
educaţiei şi cercetării privind aprobarea
Metodologiei de monitorizare specială a
instituţiilor de învăţământ superior persoane
juridice de drept privat şi de utilitate publică,
înfiinţate prin legile nr. 237-242/2002, nr.
274/2002 şi nr. 275/2002 - publicat in Monitorul
Oficial nr. 459/27.06.2002
¾ ORDIN nr.4.406 din 10 septembrie 2002 al
ministrului educaţiei şi cercetării privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a caselor de cultură studenţeşti publicat in Monitorul Oficial nr. 920/17.12.2002
¾ ORDIN nr.4.548 din 3 septembrie 2002 al
ministrului educaţiei şi cercetării pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 3.997/2002 privind
aprobarea Metodologiei de monitorizare specială
a instituţiilor de învăţământ superior - persoane
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juridice de drept privat şi de utilitate publică,
înfiinţate prin legile nr. 237-242/2002, nr.
274/2002 şi nr. 275/2002 - publicat in Monitorul
Oficial nr. 699/24.09.2002
¾ ORDIN nr. 3845 din 12 aprilie 2005 privind
acordarea subvenţiei individuale de sprijin pentru
cazarea studenţilor care locuiesc în alte spaţii
decât caminele institutiilor de învăţământ superior
http://www.edu.ro/index.php/articles/4845
¾ ORDIN nr. 4805/16.08.2005 privind continuarea
activităţii de către persoanele care ocupă posturi
didactice în învăţământul superior în temeiul
excepţiei instituite prin art. 141 şi 142 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modificările ulterioare - publicat in
Monitorul Oficial nr. 766/23.08.2005
¾ ORDIN nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea
generalizată a Sistemului European de Credite
Transferabile
http://www.edu.ro/index.php/articles/37
¾ ORDIN nr. 3861/13.04.2005 privind înfiinţarea
Programelor de Cercetare Postdoctorală –
publicat in Monitorul Oficial nr. 407/13.05. 2005
¾ ORDIN nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de
învăţământ superior
http://www.edu.ro/index.php/articles/107
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¾ ORDIN nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea
eticii profesionale în universităţi – publicat in
Monitorul Oficial nr. 595/11.07. 2005
¾ ORDIN nr. 4610/18.07.2005 privind aprobarea
Metodologiei de monitorizare specială a
instituţiilor de învăţământ superior – persoane
juridice de drept privat şi de utilitate publică,
înfiinţate prin Legile nr. 115/2005, nr. 116/2005,
nr. 132-137/2005 şi nr. 139/2005
http://www.edu.ro/index.php/articles/4846
¾ ORDIN nr. 4923/8.09.2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.
769/14.07.2005 privind acordarea unor burse de
studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural–
publicat in Monitorul Oficial nr. 859/23.09. 2005
¾ ORDIN nr. 3541/04.04.2006 pentru aprobarea
metodologiilor de calcul a drepturilor salariale
care se acordă personalului didactic încadrat pe
funcţiile din anexele la Ordonanţa Guvernului nr.
4/2006 – publicat in Monitorul Oficial nr. 351/19.
04.2006
¾ ORDIN nr.3.548/6.04.2006 al ministrului
educaţiei şi cercetării privind completarea
ordinelor ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5.098, 5.099, 5.100 şi 5.101 din 3 octombrie 2005
pentru aprobarea sistemelor de evaluare privind
conferirea titlurilor de profesor universitar,
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conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific
gradul I, respectiv cercetător ştiinţific gradul II publicat in Monitorul Oficial nr. 318/10.04.2006
¾ ORDIN nr. 3904/10.05.2006 privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor,
Diplomelor
şi
Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) – publicat in
Monitorul Oficial nr. 449/24.05.2006
¾ ORDIN nr. 5555/06.11.2006 privind aprobarea
calendarului de desfasurare a concursurilor
nationale pentru acordarea burselor de studii sau
cercetare în strainatate
http://www.edu.ro/index.php/articles/7015
¾ ORDIN nr. 5771/29.11.2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
învăţământului Superior
http://www.edu.ro/index.php/articles/7084
o ANEXA NR. 1 la OMEdC Nr. 5771 /
29.11.2006 privind regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.)
http://www.edu.ro/index.php/articles/7086
o ANEXA NR. 2 la OMEdC Nr. 5771 /
29.11.2006 Membrii Consiliului Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior (C.N.C.S.I.S.)
http://www.edu.ro/index.php/articles/7085
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Licenţă
¾ H.G. nr.1.175 din 6 septembrie 2006
privind organizarea studiilor universitare de
licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi
specializărilor din cadrul acestora - – publicata in
Monitorul Oficial nr. 769/11.09. 2006
¾ ORDIN nr. 3235/10.02.2005 privind organizarea
ciclului de studii universitare de licenţă
http://www.edu.ro/index.php/articles/31
¾ ORDIN nr. 4868/07.08.2006 privind Suplimentul
la diplomă
http://www.edu.ro/index.php/articles/6603
Master
¾ H.G. nr. 404 din 29 martie 2006 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de masterat - publicata in Monitorul Oficial nr.
319/10.04. 2006
¾ Proiect de hotărâre de guvern privind ciclul II de
studii universitare - studiile universitare de
masterat
http://www.edu.ro/index.php/articles/3322
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Doctorat
¾ LEGE nr.596 din 31 octombrie 2001 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.127/2000 privind organizarea doctoratului şi a
studiilor avansate academice în cadrul Academiei
Române - publicata in Monitorul Oficial nr.
711/8.11.2001
¾ ORDIN nr. 4491/06.07.2005 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
începând cu anul universitar 2005/2006 – publicata
in Monitorul Oficial nr. 589/7.07.2005
¾ ORDIN nr.5.357 din 31 octombrie 2005
al ministrului educaţiei şi cercetării pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind
înscrierea la studii universitare de doctorat a
cetăţenilor străini începând cu anul universitar
2005-2006 – publicata in Monitorul Oficial nr.
10/5.01.2006
¾ ORDIN nr. 4.843 din 1 august 2006
al ministrului educaţiei şi cercetării privind
domeniile pentru studii universitare de doctorat,
sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a
instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea
organizării studiilor universitare de doctorat –
publicata in Monitorul Oficial nr. 691/11.08.2006

¾ H.G. nr.760 din 20 noiembrie 1992 privind
acordarea unei indemnizatii lunare tinerilor
romani aflati la studii universitare, doctorat şi
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stagii de specializare in strainatate – publicata in
Monitorul Oficial nr. 327/18.12.1992
¾ H.G. nr. 567/15.06.2005 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat –
publicata in Monitorul Oficial nr. 540/24.06.2005
¾ H.G. nr. 1169/29.09.2005 pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat – publicata in Monitorul Oficial nr.
902/10.10.2005
¾ Organizarea
Programelor
de
Cercetare
Postdoctorală
Anexa
la
O.M.
nr.
3861/13.04.2005 - Aprobat prin: ORDIN nr.
3861/13.04.2005 privind înfiinţarea Programelor
de Cercetare Postdoctorală
http://www.edu.ro/index.php/articles/2956
Acte de studii
¾ LEGE nr. 88/17.12.1993 (republicată) privind
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi
recunoaşterea diplomelor – republicata in
Monitorul Oficial nr. 552/11.11.1999
¾ LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 1998
pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire
la echivalarea diplomelor ce permit accesul în
instituţii universitare, adoptată la Paris - publicata
in Monitorul Oficial nr. 19/21.01.1998

70

¾ LEGE
nr.144
din
27
iulie
1999
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de
învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor publicata in Monitorul Oficial nr. 361/29.07.1999
¾ LEGE
nr.200
din
25
mai
2004
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din
România - publicata in Monitorul Oficial nr.
500/3.06.2004
¾ DECRET nr. 490 din 12 septembrie 1997
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a
Protocolului aditional la Convenţia europeana cu
privire la echivalarea diplomelor - publicat in
Monitorul Oficial nr. 19/21.01.1998
¾ DECRET nr. 491 din 12 septembrie 1997
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a
Convenţiei europene cu privire la echivalarea
diplomelor ce permit accesul în instituţii
universitare - publicat in Monitorul Oficial nr.
19/21.01.1998
¾ H.G. nr. 472 din 27 august 1997 pentru
modificarea şi completarea Hotararii Guvernului
nr.294/1997 cu privire la functionarea institutiilor
de invatamant superior, in conformitate cu
prevederile Legii nr.88/1993 privind acreditarea
institutiilor
de
invatamant
superior
şi
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recunoasterea diplomelor - publicata in Monitorul
Oficial nr. 228/3.09.1997
¾ H.G. nr. 680 din 30 octombrie 1997 pentru
modificarea şi completarea Hotararii Guvernului
nr.294/1997 cu privire la functionarea institutiilor
de invatamant superior, in conformitate cu
prevederile Legii nr.88/1993 privind acreditarea
institutiilor
de
invatamant
superior
şi
recunoasterea diplomelor - publicata in Monitorul
Oficial nr. 300/4.11.1997
¾ H.G. nr. 733 din 21 octombrie 1998
cu privire la tipurile de diplome, certificate şi
atestate acordate în învăţământul superior publicata in Monitorul Oficial nr. 406/26.10.
1998
¾ H.G. nr.466 din 10 iunie 1999 privind înfiinţarea
Centrului Regional pentru Managementul
Resurselor de Apărare pe lângă Academia
Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene "Henri Coandă"
din Braşov – publicata in Monitorul Oficial nr.
289/23.06.1999
¾ H.G. nr. 49 din 29 ianuarie 1999
privind înfiinţarea Centrului Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor publicata in Monitorul Oficial nr. 53/5.02.1999
¾ H.G. nr.535 din 1 iulie 1999 privind autorizarea
de funcţionare provizorie sau acreditarea
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specializărilor din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior de stat şi particular publicata in Monitorul Oficial nr. 324/7.07.1999
¾ H.G. nr.1.424 din 11 octombrie 2006
pentru
aprobarea
metodologiei-cadru
de
organizare a programelor de studii integrate,
oferite de două sau mai multe universităţi, care
conduc la obţinerea de diplome comune publicata in Monitorul Oficial nr. 867/24.10.
2006
¾ ORDIN nr.5.134 din 3 decembrie 1998 al
ministrului educaţiei naţionale privind examenul
de finalizare a studiilor în învăţământul superior
de scurtă şi de lungă durată - publicat in
Monitorul Oficial nr. 302/29.06.1999
¾ ORDIN nr.5.124 din 21 decembrie 1999
al ministrului educaţiei naţionale privind
examenul de finalizare a studiilor în învăţământul
superior de scurtă şi lungă durată - publicat in
Monitorul Oficial nr. 9/12.01. 2000
¾ Supliment la diplomă - Anexa O.M.Ed.C nr.
4868/07.08.2006 (format editabil) - Aprobat prin:
O.M.Ed.C
nr.
4868/07.08.2006
privind
Suplimentul la diplomă
http://www.edu.ro/index.php/articles/6604
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Titluri didactice şi de cercetare
¾ ORDIN nr. 5098/03.10.2005 de aprobare a
sistemului de evaluare privind conferirea titlului de
profesor universitar – publicat in Monitorul Oficial
nr. 941/21.10.2005
¾ ORDIN nr. 5099/03.10.2005 de aprobare a
sistemului de evaluare privind conferirea titlului de
conferenţiar universitar – publicat in Monitorul
Oficial nr. 941/21.10.2005
¾ ORDIN nr. 5100/03.10.2005 de aprobare a
sistemului de evaluare privind conferirea titlului de
cercetător ştiinţific gradul I – publicat in Monitorul
Oficial nr. 941/21.10.2005
¾ ORDIN nr. 5101/03.10.2005 de aprobare a
sistemului de evaluare privind conferirea titlului de
cercetător ştiinţific gradul II – publicat in Monitorul
Oficial nr. 941/21.10.2005
¾ ORDIN nr. 3904/10.05.2006 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(C.N.A.T.D.C.U.) – publicat in Monitorul Oficial
nr. 449/24.05.2006

¾ Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor
şi
Certificatelor
Universitare
(C.N.A.T.D.C.U.) - Anexa 1 la OMEdC nr.
3904/10.05.2006 - Aprobat prin: ORDIN nr.
3904/10.05.2006
privind
organizarea
şi
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funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor,
Diplomelor
şi
Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)
http://www.edu.ro/index.php/articles/5232
¾ Sistem de evaluare privind conferirea titlului de
profesor universitar - anexă la O.M. nr.
5098/03.10.2005 - Aprobat prin: ORDIN nr.
5098/03.10.2005 de aprobare a sistemului de
evaluare privind conferirea titlului de profesor
universitar
http://www.edu.ro/index.php/articles/4733
¾ Sistem de evaluare privind conferirea titlului de
conferenţiar universitar - anexă la O.M. nr.
5099/03.10.2005 - Aprobat prin: ORDIN nr.
5099/03.10.2005 de aprobare a sistemului de
evaluare privind conferirea titlului de
conferenţiar universitar
http://www.edu.ro/index.php/articles/4732
¾ Sistem de evaluare privind conferirea titlului de
cercetător ştiinţific gradul I - anexă la O.M. nr.
5100/03.10.2005 - Aprobat prin: ORDIN nr.
5100/03.10.2005 de aprobare a sistemului de
evaluare privind conferirea titlului de cercetător
ştiinţific gradul I
http://www.edu.ro/index.php/articles/4731
¾ Sistem de evaluare privind conferirea titlului de
cercetător ştiinţific gradul II - anexă la O.M. nr.
5101/03.10.2005 - Aprobat prin: ORDIN nr.
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5101/03.10.2005 de aprobare a sistemului de
evaluare privind conferirea titlului de cercetător
ştiinţific gradul II
http://www.edu.ro/index.php/articles/4730
¾ Membrii comisiilor de specialitate ale
C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de
PROFESOR UNIVERSITAR, CONFERENŢIAR
UNIVERSITAR, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC
gradul I şi CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC gradul II
- Anexa 3 la OMEdC nr. 3904/10.05.2006 Aprobat prin: ORDIN nr. 3904/10.05.2006
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)
http://www.edu.ro/index.php/articles/5234
¾ Membrii Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor
Diplomelor
şi
Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) - Anexa 2 la
OMEdC nr. 3904/10.05.2006 - Aprobat prin:
ORDIN nr. 3904/10.05.2006 privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor,
Diplomelor
şi
Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)
http://www.edu.ro/index.php/articles/5233
Finanţare instituţională
¾ LEGE nr.790 din 29 decembrie 2001
pentru
aprobarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.27/1999
privind
reglementarea
rulării
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resurselor financiare ale universităţilor prin bănci
comerciale – publicata in Monitorul Oficial nr.
17/15.01.2002
¾ LEGE
nr.82
din
7
aprilie
2005
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri
pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului
superior – publicata in Monitorul Oficial nr.
324/18.04.2005
¾ ORDIN nr.4.382/1209 din 2002 al ministrului
educaţiei şi cercetării şi al ministrului finanţelor
publice pentru aprobarea Normelor metodologice
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
finanţării învăţământului superior – publicat in
Monitorul Oficial nr. 723/3.10.2002
¾ CALENDARUL
NEGOCIERILOR
pentru
proiectele “Platforme / laboratoare de formare şi
cercetare interdisciplinară” din anexa la Ordinul
MEdC Nr. 4873 / 08.08.2006
http://www.edu.ro/index.php/articles/5600
¾ Listă de laboratoare pentru ciclu de licenţă,
propusă de către universităţi
http://www.edu.ro/index.php/articles/5572
¾ Lista suplimentară a proiectelor "Platforme
laboratoare
de
formare
şi
cercetare
interdisciplinară" din anexa la O.M.Ed.C. nr.
5066/06.09.2006
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http://www.edu.ro/index.php/articles/6618
¾ Contract Platforme Laboratoare Formare si
Cercetare Interdisciplinara
http://www.edu.ro/index.php/articles/5602
¾ Anexa 1 Bugetul detaliat la proiectul de Platforma
Laborator parte la contractul de negociat
http://www.edu.ro/index.php/articles/5601
Managementul calităţii
¾ H.G. nr.1.257 din 18 octombrie 2005 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) publicata in Monitorul Oficial nr. 966/1.11.2005
¾ O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei – publicat in Monitorul Oficial
nr. 642/20.07.2005
¾ ORDIN nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de
învăţământ superior - educaţiei
http://www.edu.ro/index.php/articles/107
¾ ORDIN nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea
eticii profesionale în universităţi – publicat in
Monitorul Oficial nr. 595/11.07.2005
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¾ ORDIN nr. 5393/03.11.2005 de numire a
membrilor Consiliului Interimar al Agenţiei
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior
http://www.edu.ro/index.php/articles/3699
¾ Metodologia de evaluare externă, standardele,
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de
performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior
http://www.edu.ro/index.php/articles/6746
¾ Extras din metodologia de concurs pentru
ocuparea posturilor vacante din Consiliul
ARACIS, avizată sub nr. 11891/07.09.2006 de
ministrul educaţiei şi cercetării Mihail Hărdău
http://www.edu.ro/index.php/articles/6672
¾ Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS)
http://www.edu.ro/index.php/articles/3700
¾ Criterii şi principii privind sistemul de asigurare a
calităţii la nivelul instituţiei de învăţământ
superior - Anexa la ORDIN nr. 3928/21.04.2005
http://www.edu.ro/index.php/articles/2909
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Proiecte de acte normative
•

Proiectul legii învăţământului superior - aflat în
dezbatere publică
http://www.edu.ro/index.php/articles/6796
•

Nota de fundamentare şi proiectul de Hotărâre de
Guvern privind titlurile obţinute de absolvenţii
învăţământului universitar, înmatriculaţi în anul I
de studii, în anii universitari 2002–2003, 2003–
2004 şi 2004–2005.
http://www.edu.ro/index.php/articles/6676
•

PROIECT H.G. privind domeniile, specializările,
durata studiilor şi titlurile obţinute de absolvenţii
învăţământului universitar, înmatriculaţi în anul I
de studii, în perioada 2002 – 2005
http://www.edu.ro/index.php/articles/5134
•

Proiect de HOTĂRÂRE privind nomenclatorul
domeniilor de studii universitare de licenţă şi a
specializărilor
din
cadrul
acestora,
al
specializărilor reglementate sectorial şi/sau
general, precum şi numărul de credite de studiu
transferabile
http://www.edu.ro/index.php/articles/4635
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