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Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  

 nr. 3184/26.01.2011 
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Postul: Educatoare 
 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se 

înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  Postul PROFILUL / DOMENIUL 

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Învăţământ 

universitar 

de scurtă  

durată 

Învăţă-

mânt 

post-  

liceal 

Învăţă-

mânt 

liceal 

Învăţământ 

preşcolar 
Educatoare 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Institutori* x   

Educatoare, 

profesori pentru 

învăţământ 

preşcolar 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

2.  Institutori - învăţământ preşcolar x   

3.  Institutori* - învăţământ primar x   

4.  Institutori* - O limbă străină x   

5.  Institutori* (învăţământ primar) -O limbă străină x   

6.  Institutori* - Muzică x   

7.  Institutori* - Educaţie fizică x   

8.  Institutori* - Desen x   

9.  Institutori* - Ecologie x   

10.  Institutori* - Arte plastice x   

11.  Institutori* - Religie ortodoxă  x   

12.  Institutori* - Religie romano-catolică x   

13.  Institutori*- Cultură fizică - euritmie x   

14.  Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar  x   

15.  Institutori – învăţământ preprimar şi primar x   

16.  Institutori* - Limba rromani x   

17.  Institutori - Educator de psihopedagogie specială x   

18.  Educator şi psihopedagogie specială x   

PEDAGOGIE 
19.  Institutori - învăţământ preşcolar x   

20.  Institutori* - învăţământ primar x   

PEDAGOGIC 

21.  Educatoare  x x 

22.  Educatoare - Învăţător  x x 

23.  Învăţător - Educatoare  x x 

24.  Educator - Învăţător   x 

25.  Învăţător - Educator   x 

* Este necesar modulul de preşcolar  

 

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:     

            (1) Specializarea „Învăţător - Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”; 

(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(3) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar 

care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare din unităţile de învăţământ sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte 

mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor de limba română în grădiniţele de copii cu predare în limbile 

minorităţilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului  nr. 5908/2008 şi de limba şi literatura maternă pentru educatoare şi metodica predării activităţilor instructiv-educative 

în grădiniţa de copii, aprobate prin ordinele ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287/2004,  nr. 5612/2006,  ordinele ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2530/2007,  nr. 5909/2008 şi 

ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  Postul Domeniul fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Învăţământ 

preşcolar 
Educatoare 

ŞTIINŢE SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
26.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar                  x 

Educatoare, 

profesori pentru 

învăţământ 

preşcolar 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare din unităţile de învăţământ sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu 

subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor de limba română în grădiniţele de copii cu predare în 

limbile minorităţilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului  nr. 5908/2008 şi de limba şi literatura maternă pentru educatoare şi metodica predării activităţilor 

instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobate prin ordinele ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287/2004,  nr. 5612/2006,  ordinele ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 

2530/2007,  nr. 5909/2008 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010 
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Postul: Învăţător 

 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie 

şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs  

Nivel  
Postul PROFILUL / DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Învăţământ 

universitar 

de scurtă  

durată 

Învăţă-

mânt 

post-  

liceal 

Învăţă-

mânt 

liceal 

Învăţământ 

primar 
Învăţător 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Institutori  x   

Învăţători, 

institutori, 

profesori pentru 

învăţământ 

primar 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

2.  Institutori - învăţământ primar x   

3.  Institutori - O limbă străină x   

4.  Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x   

5.  Institutori - Muzică x   

6.  Institutori - Educaţie fizică  x   

7.  Institutori - Desen x   

8.  Institutori - Ecologie x   

9.  Institutori - Arte plastice x   

10.  Institutori - Religie ortodoxă  x   

11.  Institutori - Religie romano-catolică x   

12.  Institutori - Cultură fizică - euritmie x   

13.  Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar  x   

14.  Institutori – învăţământ preprimar şi primar x   

15.  Institutori - Limba rromani x   

16.  Institutori - Educator de psihopedagogie specială x   

17.  Educator şi psihopedagogie specială (promoţia 2003) x   

PEDAGOGIE 18.  Institutori - învăţământ primar x   

PEDAGOGIC 

19.  Învăţător  x x 

20.  Educatoare - Învăţător  x x 

21.  Învăţător - Educatoare  x x 

22.  Cântăreţi bisericeşti - Învăţători  x x 

23.  Învăţători - Cântăreţi bisericeşti  x x 

24.  Cantori - Învăţător  x x 

25.  Învăţător - maistru  x x 

26.  Învăţătoare - maistră  x x 

27.  Educator - Învăţător   x 

28.  Învăţător - Educator   x 

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă: 

(1) Specializarea „Învăţător-Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”; 

(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(3) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau 

dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

 

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţători din unităţile de învăţământ sau clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte 

mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române; institutori / învăţători, aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5908/2008  şi de limba şi literatura maternă pentru învăţători şi metodica predării limbii şi literaturii materne; institutori / învăţători, aprobate prin ordinele ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5287/2004, nr. 5612/2006,  ordinele  ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2530/2008,  nr.5909/2008 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  Postul Domeniul fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Învăţământ 

primar 
Învăţător 

ŞTIINŢE SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
29. 2 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar                  x 

Învăţători, 

institutori, 

profesori pentru 

învăţământ 

primar 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţători din unităţile de învăţământ sau clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte 

mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române; institutori / învăţători, aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5908/2008  şi de limba şi literatura maternă pentru învăţători şi metodica predării limbii şi literaturii materne; institutori / învăţători, aprobate prin ordinele ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5287/2004, nr. 5612/2006,  ordinele  ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2530/2008,  nr.5909/2008 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5620/2010. 
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Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

              Disciplinele: Limba şi literatura română; Limbi clasice; Limbi străine/materne; Literatura universală 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la 

concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

                                                                                             Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

 

Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Limba şi literatura 

română 

 

 

 
 

FILOLOGIE 

1.  Limba şi literatura română
 

x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

2.  Limba română x  

3.  Literatura universală şi comparată x  

4.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x  

5.  Limba şi literatura străină/maternă - Literatura universală şi comparată  x  

6.  Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x  

7.  Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x  

8.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x  

9.  Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată  x  

10.  Filologie x  

11.  Filologie clasică x  

12.  Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  

13.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă  x  

14.  Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x  

15.  Limba română – Limba străină/maternă x  

16.  Limba şi literatura română - Balcanologie x  

17.  Limba şi literatura română - Filologie balcanică x  

18.  Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x  

19.  Limba şi literatura română - Etnologie x  

20.  Biblioteconomie - Limba şi literatura română  x  

21.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x  

22.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română  x  

23.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x  

24.  Limba străină/maternă - Limba română x  

25.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română  x  

26.  Limba maghiară - Limba şi literatura română  x  

27.  Limba şi literatura română - Limba latină x  

28.  Limba şi literatura română - Bibliologie x  

29.  Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x  

30.  Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x  

31.  Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x  

32.  Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x  

33.  Limba şi literatura străină/maternă -  Limba română x  

34.  Limba şi literatura română - Istorie x  

FILOSOFIE 
35.  Filosofie - Limba şi literatura română    x  

36.  Pedagogie – Limba şi literatura română  x  

ISTORIE 37.  Istorie – Limba şi literatura română x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 38.  Pedagogie – Limba şi literatura română  x  

TEOLOGIE 

39.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x  

40.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x  

41.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  

42.  Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x  

43.  Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x  

44.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x  

45.  Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x  

46.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x  

47.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x  

48.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x  

49.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x  

50.  Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x  

51.  Teologie adventistă  didactică - Limba şi literatura română x  
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Învăţământ liceal / 

Anul de completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura 

română - Limba engleză (*) 

FILOLOGIE 

52.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

53.  Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată  x  

54.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x  

55.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x  

56.  Limba engleză - Limba română x  

57.  Limba română – Limba engleză x  

58.  Limba şi literatura engleză - Limba română x  

59.  Limba română - Limba şi literatura engleză x  

60.  Limba engleză - Limba şi literatura română x  

61.  Limba şi literatura română - Limba engleză x  

62.  Limba şi literatura română – Studii americane x  

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura 

română - Limba franceză (*) 

FILOLOGIE 

63.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x  

64.  Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată  x  

65.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x  

66.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x  

67.  Limba franceză - Limba română x  

68.  Limba română – Limba franceză x  

69.  Limba şi literatura franceză - Limba română x  

70.  Limba română - Limba şi literatura franceză x  

71.  Limba franceză - Limba şi literatura română x  

72.  Limba şi literatura română - Limba franceză x  

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura română - Limba 

germană (*) 

 

 

FILOLOGIE 

73.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x  

74.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată  x  

75.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x  

76.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

77.  Limba germană - Limba română x  

78.  Limba română – Limba germană x  

79.  Limba şi literatura germană - Limba română x  

80.  Limba română - Limba şi literatura germană x  

81.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

82.  Limba şi literatura română - Limba germană x  
1. Limba şi literatura română- Limba 

maghiară-maternă (*) 

 

2. Limba şi literatura română 

FILOLOGIE 

83.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română  x  

84.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x  
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Anul de completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul  

special ** 

 

Limba şi literatura română 
FILOLOGIE 

85.  Limba şi literatura română  x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

86.  Limba română  x 

87.  Literatura universală şi comparată  x 

88.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă  x 

89.  Limba română - Limba şi literatura străină/maternă  x 

90.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română  x 

91.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba română  x 

92.  Limba română - Limba străină/maternă  x 

93.  Limba străină/maternă - Limba română  x 

94.  Limba şi literatura română - Istorie  x 

FILOSOFIE 95.  Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x  

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura 

română - Limba engleză (*) 

FILOLOGIE 

96.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x 

97.  Limba română - Limba şi literatura engleză   x 

98.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x 

99.  Limba şi literatura engleză - Limba română  x 

100.  Limba română - Limba engleză  x 

101.  Limba engleză - Limba română  x 

102.  Limba engleză - Limba şi literatura română  x 

103.  Limba şi literatura română - Limba engleză  x 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura 

română - Limba franceză (*) 

FILOLOGIE 

104.  Limba română - Limba şi literatura franceză  x 

105.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x 

106.  Limba şi literatura franceză - Limba română  x 

107.  Limba română - Limba franceză  x 

108.  Limba franceză - Limba română  x 

109.  Limba franceză - Limba şi literatura română  x 

110.  Limba şi literatura română - Limba franceză  x 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**  

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura română - Limba 

germană (*) 

FILOLOGIE 

111.  Limba română - Limba şi literatura germană  x 

112.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x 

113.  Limba şi literatura germană - Limba română  x 

114.  Limba română - Limba germană  x 

115.  Limba germană - Limba română  x 

116.  Limba germană - Limba şi literatura română  x 

117.  Limba şi literatura română - Limba germană  x 
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Învăţământ liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba latină1 ) 

FILOLOGIE 

118.  Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  

LIMBA LATINĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

119.  Limbi clasice x  

120.  Limba şi literatura română - Limba latină x  

121.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x  

122.  Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

123.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x  

124.  Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

125.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x  

126.  Limba şi literatura latină (Limbă clasică) – Limbă şi literatură străină/maternă x  

127.  Limbă şi literatură străină/maternă -  Limba şi literatura latină (Limbă clasică)  x  

128.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x  

129.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x  

130.  Limba şi literatura germană -  Limba şi literatura latină  x  

131.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x  

132.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x  

TEOLOGIE 

133.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

134.  Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

135.  Teologie romano – catolică didactică – Limba latină x  

ISTORIE 
136.  Istorie - Limba şi literatura latină x  

137.  Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

FILOSOFIE 138.  Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

Limba greacă veche 

FILOLOGIE 

139.  Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  

LIMBA GREACĂ 

VECHE (ELINĂ) 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

140.  Limbi clasice x  

141.  Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

142.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x  

143.  Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

144.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x  

TEOLOGIE 
145.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

146.  Teologie ortodoxă  didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

ISTORIE 147.  Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

FILOSOFIE 148.  Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

Limba neogreacă FILOLOGIE 

149.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x  LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ  

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

150.  Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x  

151.  Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x  

152.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x  

Limba bulgară -

maternă 
FILOLOGIE 

153.  Limba şi literatura română - Limbi balcanice (bulgară) x  
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

154.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x  

Limba sârbă-

maternă 
FILOLOGIE 

155.  Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă) x  LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ  MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

156.  Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x  

157.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă  x  

158.  Limba şi literatura sârbă şi croată - Limba şi literatura străină/maternă x  

159.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x  

 
 

                                                 
1) În învăţământul gimnazial: 

- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină; 

- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română. 
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Învăţământ liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

Limba maghiară- 

maternă 

FILOLOGIE 

160.  Limba şi literatura maghiară x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului 

nr. 5907/2008) 

161.  Limba şi literatura maghiară – Istorie x  

162.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română  x  

163.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă  x  

164.  Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă  x  

165.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x  

166.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie x  

167.  Limba şi literatura maghiară – Etnografie x  

168.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

169.  Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

170.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară  x  

171.  Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x  

172.  Etnologie - Limba şi literatura maghiară x  

173.  Etnografie - Limba şi literatura maghiară x  

174.  Limbi şi literaturi străine (maghiară) x  

175.  Traducători (maghiară) x  

176.  Traducere – Interpretariat (maghiară) x  

177.  Traducere şi interpretare (maghiară) x  

ISTORIE  178.  Istorie – Limba şi literatura maghiară x  

GEOGRAFIE 179.  Geografie – Limba şi literatura maghiară x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 180.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

FILOSOFIE 181.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

TEOLOGIE 

182.  Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

183.  Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

184.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x  

185.  Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

186.  Teologie greco-catolică  didactică – Limba şi literatura maghiară x  

187.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x  

188.  Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

189.  Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x  

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**  

Limba maghiară- 

maternă 
FILOLOGIE 190.  Limba şi literatura maghiară  x 

Învăţământ liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba şi literatura 

română (*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

FILOLOGIE 

191.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română  x  

192.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba engleză(*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

FILOLOGIE 

193.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză  x  

194.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba franceză(*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

FILOLOGIE 

195.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză  x  

196.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba germană(*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

FILOLOGIE 

197.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană  x  

198.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba cehă- 

maternă 

FILOLOGIE 

199.  Limba şi literatura cehă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CEHĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

200.  Limba cehă x  

201.  Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română  x  

202.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura cehă x  

203.  Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x  

204.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x  

205.  Limba şi literatura cehă – Limba română x  

206.  Limba română - Limba şi literatura cehă x  

207.  Limba cehă - Limba şi literatura română x  

208.  Limba şi literatura română - Limba cehă x  

209.  Limba cehă - Limba şi literatura străină/maternă x  

210.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x  

211.  Limba şi literatura cehă - Limba străină/maternă  x  

212.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura cehă x  

213.  Limba cehă – Limba străină/maternă x  

214.  Limba străină/maternă - Limba cehă x  

215.  Limbi moderne aplicate (cehă) x  

216.  Limbi moderne aplicate (cehă – limbă străină/maternă) x  

217.  Limbi şi literaturi străine (cehă) x  

218.  Traducători (cehă) x  

219.  Traducere – Interpretariat (cehă) x  

220.  Traducere şi interpretare (cehă) x  

221.  Biblioteconomie – Limba şi literatura cehă x  

GEOGRAFIE 222.  Geografie – Limba şi literatura cehă x  

ISTORIE 223.  Istorie – Limba şi literatura cehă x  

TEOLOGIE 

224.  Teologie reformată - Limba şi literatura cehă x  

225.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura cehă x  

226.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura cehă x  

227.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura cehă x  

228.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura cehă x  

229.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura cehă x  

230.  Teologie baptistă - Limba şi literatura cehă x  

231.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura cehă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
232.  Jurnalistică - Limba şi literatura cehă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 233.  Pedagogie - Limba cehă x  

FILOSOFIE 234.  Pedagogie - Limba cehă x  

Învăţământ 

gimnazial/  

Anul de 

completare 

 

Limba cehă- 

maternă 
FILOLOGIE 

235.  Limba şi literatura cehă  x 

236.  Limba cehă  x 

237.  Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

238.  Limba cehă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

239.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă  x 

240.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă  x 

241.  Limba cehă – Limba străină/maternă  x 

242.  Limba străină/maternă - Limba cehă  x 

243.  Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura română  x 

244.  Limba cehă – Limba şi literatura română  x 

245.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă  x 

246.  Limba şi literatura română - Limba cehă  x 

247.  Limba şi literatura cehă – Limba română  x 

248.  Limba cehă – Limba română  x 

249.  Limba română - Limba şi literatura cehă  x 

250.  Limba română - Limba cehă  x 
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Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba croată- 

maternă 

FILOLOGIE 

 

251.  Limba şi literatura croată x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CROATĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

252.  Limba croată x  

253.  Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română  x  

254.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura croată x  

255.  Limba şi literatura română – Limbi balcanice (croată) x  

256.  Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x  

257.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x  

258.  Limba şi literatura croată – Limba română x  

259.  Limba română - Limba şi literatura croată x  

260.  Limba croată - Limba şi literatura română x  

261.  Limba şi literatura română - Limba croată x  

262.  Limba croată - Limba şi literatura străină/maternă x  

263.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x  

264.  Limba şi literatura croată - Limba străină/maternă  x  

265.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura croată x  

266.  Limba croată – Limba străină/maternă x  

267.  Limba străină/maternă - Limba croată x  

268.  Limbi moderne aplicate (croată) x  

269.  Limbi moderne aplicate (croată – limbă străină/maternă) x  

270.  Limbi şi literaturi străine (croată) x  

271.  Traducători (croată) x  

272.  Traducere – Interpretariat (croată) x  

273.  Traducere şi interpretare (croată) x  

274.  Limba şi literatura sârbă şi croată-Lima şi literatura străină/maternă x  

275.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x  

276.  Biblioteconomie – Limba şi literatura croată x  

GEOGRAFIE 277.  Geografie – Limba şi literatura croată x  

ISTORIE 278.  Istorie – Limba şi literatura croată x  

TEOLOGIE 

279.  Teologie reformată - Limba şi literatura croată x  

280.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura croată x  

281.  Teologie ortodoxă  didactică - Limba şi literatura croată x  

282.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura croată x  

283.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura croată x  

284.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura croată x  

285.  Teologie baptistă - Limba şi literatura croată x  

286.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura croată x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
287.  Jurnalistică - Limba şi literatura croată x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 288.  Pedagogie - Limba croată x  

FILOSOFIE 289.  Pedagogie - Limba croată x  

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba croată- 

maternă 
FILOLOGIE 

290.  Limba şi literatura croată  x 

291.  Limba croată  x 

292.  Limba şi literatura croată – Limba şi literatura străină/maternă  x 

293.  Limba croată – Limba şi literatura străină/maternă  x 

294.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată  x 

295.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată  x 

296.  Limba croată – Limba străină/maternă  x 

297.  Limba străină/maternă - Limba croată  x 

298.  Limba şi literatura croată – Limba şi literatura română  x 

299.  Limba croată – Limba şi literatura română  x 

300.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată  x 

301.  Limba şi literatura română - Limba croată  x 

302.  Limba şi literatura croată – Limba română  x 

303.  Limba croată – Limba română  x 

304.  Limba română - Limba şi literatura croată  x 

305.  Limba română - Limba croată  x 
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Învăţământ liceal / 

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ Şcoala de arte şi 

meserii din învăţământul special**/ 

Învăţământ special (deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 
FILOLOGIE 

306.  Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

307.  Limba engleză x  

308.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x  

309.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x  

310.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză  x  

311.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x  

312.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x  

313.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x  

314.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x  

315.  Limba şi literatura engleză – Limba română x  

316.  Limba română - Limba şi literatura engleză x  

317.  Limba engleză - Limba şi literatura română x  

318.  Limba şi literatura română - Limba engleză x  

319.  Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x  

320.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x  

321.  Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă  x  

322.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x  

323.  Limba engleză – Limba străină/maternă x  

324.  Limba străină/maternă - Limba engleză x  

325.  Limba română - Limba engleză x  

326.  Limba engleză - Limba română x  

327.  Limbi moderne aplicate (engleză) x  

328.  Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x  

329.  Limbi şi literaturi străine (engleză) x  

330.  Limbi şi literaturi străine (engleză - limbă străină/maternă) x  

331.  Traducători (engleză) x  

332.  Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x  

333.  Traducere – Interpretariat (engleză) x  

334.  Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x  

335.  Traducere şi interpretare (engleză) x  

336.  Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x  

337.  Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x  

338.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x  

339.  Limba engleză – Studii americane x  

340.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x  

341.  Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x  

342.  Literatura universală şi comparată - Limba engleză x  

343.  Limba engleză - Literatura universală şi comparată x  

344.  Studii americane x  

GEOGRAFIE 345.  Geografie – Limba şi literatura engleză x  
Învăţământ liceal / 

  Anul de completare / Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special** 

Limba engleză – Geografie (*) GEOGRAFIE 346.  Geografie – Limba şi literatura engleză x  

Limba engleză – Istorie (*) ISTORIE 347.  Istorie – Limba şi literatura engleză x  

Învăţământ liceal / 

Anul de completare/ Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din învăţământul 

special**/ Învăţământ special (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

Limba engleză ISTORIE 

348.  Istorie – Limba şi literatura engleză x  

349.  Studii americane x  

Învăţământ liceal / 

Anul de completare/ Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din învăţământul 

special** 

1. Limba engleză- Limba maghiară-

maternă (*) 

 

2. Limba engleză 

FILOLOGIE 

350.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză  x  

351.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ liceal / 

Anul de completare/ Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul special**/ 

Învăţământ special (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

Limba engleză TEOLOGIE 

352.  Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

353.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

354.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x  

355.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x  

356.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

357.  Teologie ortodoxă  didactică - Limba şi literatura engleză x  

358.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x  

359.  Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

360.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x  

361.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x  

362.  Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

363.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x  

364.  Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x  

365.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

366.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x  

Limba engleză 

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
367.  Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 368.  Pedagogie - Limba engleză x  

FILOSOFIE 369.  Pedagogie - Limba engleză x  

Anul de completare/ Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul special**/ 
Învăţământ special (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

Limba engleză FILOLOGIE 

370.  Limba şi literatura engleză  x 

371.  Limba engleză  x 

372.  Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura străină/maternă  x 

373.  Limba engleză – Limba şi literatura străină/maternă  x 

374.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura engleză  x 

375.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba engleză  x 

376.  Limba engleză – Limba străină/maternă  x 

377.  Limba străină/maternă - Limba engleză  x 

378.  Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română  x 

379.  Limba engleză – Limba şi literatura română  x 

380.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x 

381.  Limba şi literatura română - Limba engleză  x 

382.  Limba şi literatura engleză – Limba română  x 

383.  Limba engleză – Limba română  x 

384.  Limba română - Limba şi literatura engleză  x 

385.  Limba română - Limba engleză  x 

Învăţământ liceal / 

  Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din învăţământul 

special**/ Învăţământ special 

(deficienţe moderate sau uşoare)** 

1. Limba engleză –  Limba 

franceză (*) 

 

2. Limba engleză  

FILOLOGIE 

386.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x  

387.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x  

388.  Limba şi literatura franceză - Limba engleză x  

389.  Limba şi literatura engleză - Limba franceză x  

390.  Limba franceză - Limba şi literatura engleză x  

391.  Limba engleză - Limba şi literatura franceză x  

392.  Limba engleză – Limba franceză x  

393.  Limba franceză - Limba engleză x  

394.  Traducători (engleză, franceză) x  

395.  Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x  

396.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x  

397.  Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x  

398.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x  
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Învăţământ liceal / 

  Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

1. Limba engleză –  Limba şi 

literatura română (*) 

 

2. Limba engleză  

FILOLOGIE 

399.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

400.  Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată  x  

401.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x  

402.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x  

403.  Limba engleză - Limba română x  

404.  Limba română – Limba engleză x  

405.  Limba şi literatura engleză - Limba română x  

406.  Limba română - Limba şi literatura engleză x  

407.  Limba engleză - Limba şi literatura română x  

408.  Limba şi literatura română - Limba engleză x  

409.  Limba şi literatura română – Studii americane x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

1. Limba engleză - Limba 

germană (*) 

 

2. Limba engleză 

FILOLOGIE 

410.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x  

411.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x  

412.  Limba şi literatura engleză - Limba germană x  

413.  Limba şi literatura germană - Limba engleză x  

414.  Limba engleză - Limba şi literatura germană x  

415.  Limba germană - Limba şi literatura engleză x  

416.  Limba germană – Limba engleză x  

417.  Limba engleză - Limba germană x  

418.  Traducători (engleză, germană) x  

419.  Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x  

420.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x  

421.  Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x  

422.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x  

  Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

1. Limba engleză –  Limba 

franceză (*) 

 

2. Limba engleză  

FILOLOGIE 

423.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză  x 

424.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză  x 

425.  Limba şi literatura franceză - Limba engleză  x 

426.  Limba şi literatura engleză - Limba franceză  x 

427.  Limba franceză - Limba şi literatura engleză  x 

428.  Limba engleză - Limba şi literatura franceză  x 

429.  Limba engleză – Limba franceză  x 

430.  Limba franceză - Limba engleză  x 

  Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura 

română - Limba engleză (*) 

FILOLOGIE 

431.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x 

432.  Limba română - Limba şi literatura engleză   x 

433.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x 

434.  Limba şi literatura engleză - Limba română  x 

435.  Limba română - Limba engleză  x 

436.  Limba engleză - Limba română  x 

437.  Limba engleză - Limba şi literatura română  x 

438.  Limba şi literatura română - Limba engleză  x 

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

1. Limba engleză - Limba 

germană (*) 

 

2. Limba engleză 

FILOLOGIE 

439.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză  x 

440.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană  x 

441.  Limba şi literatura engleză - Limba germană  x 

442.  Limba şi literatura germană - Limba engleză  x 

443.  Limba engleză - Limba şi literatura germană  x 

444.  Limba germană - Limba şi literatura engleză  x 

445.  Limba germană – Limba engleză  x 

446.  Limba engleză - Limba germană  x 
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Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 
FILOLOGIE 

447.  Limba şi literatura franceză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

448.  Limba franceză x  

449.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x  

450.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x  

451.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x  

452.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x  

453.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x  

454.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x  

455.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x  

456.  Limba şi literatura franceză – Limba română x  

457.  Limba română - Limba şi literatura franceză x  

458.  Limba franceză - Limba şi literatura română x  

459.  Limba şi literatura română - Limba franceză x  

460.  Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x  

461.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x  

462.  Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă  x  

463.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x  

464.  Limba franceză – Limba străină/maternă x  

465.  Limba străină/maternă - Limba franceză x  

466.  Limba română - Limba franceză x  

467.  Limba franceză - Limba română  x  

468.  Limbi moderne aplicate (franceză) x  

469.  Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x  

470.  Limbi şi literaturi străine (franceză) x  

471.  Traducători (franceză) x  

472.  Traducere – Interpretariat (franceză) x  

473.  Traducere şi interpretare (franceză) x  

474.  Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x  

475.  Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x  

476.  Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x  

477.  Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x  

478.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x  

479.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x  

480.  Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x  

481.  Literatura universală şi comparată - Limba franceză x  

482.  Limba franceză - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 483.  Geografie – Limba şi literatura franceză x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special** 

Limba franceză – 

Geografie (*) 
GEOGRAFIE 484.  Geografie – Limba şi literatura franceză x  

Limba franceză – Istorie 

(*) 
ISTORIE 485.  Istorie – Limba şi literatura franceză x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză ISTORIE 486.  Istorie – Limba şi literatura franceză x  

Învăţământ liceal / 

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special** 

1. Limba franceză- 

Limba maghiară-

maternă (*) 

 

2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

487.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x  

488.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

TEOLOGIE 

489.  Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

490.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

491.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x  

492.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x  

493.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

494.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x  

495.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x  

496.  Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

497.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x  

498.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x  

499.  Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

500.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x  

501.  Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x  

502.  Teologie baptistă  - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

503.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x  

JURNALISTICĂ / 
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

504.  Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x  

FILOSOFIE 505.  Pedagogie - Limba franceză x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 506.  Pedagogie - Limba franceză x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special** 

1. Limba franceză –  Limba 

şi literatura română (*) 

 

2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

507.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x  

508.  Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată  x  

509.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x  

510.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x  

511.  Limba franceză - Limba română x  

512.  Limba română – Limba franceză x  

513.  Limba şi literatura franceză - Limba română x  

514.  Limba română - Limba şi literatura franceză x  

515.  Limba franceză - Limba şi literatura română x  

516.  Limba şi literatura română - Limba franceză x  

  Anul de completare /  

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză FILOLOGIE 

517.  Limba şi literatura franceză  x 

518.  Limba franceză  x 

519.  Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura străină/maternă  x 

520.  Limba franceză – Limba şi literatura străină/maternă  x 

521.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză  x 

522.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba franceză  x 

523.  Limba franceză – Limba străină/maternă  x 

524.  Limba străină/maternă - Limba franceză  x 

525.  Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română  x 

526.  Limba franceză – Limba şi literatura română  x 

527.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză  x 

528.  Limba şi literatura română - Limba franceză  x 

529.  Limba şi literatura franceză – Limba română  x 

530.  Limba franceză – Limba română  x 

531.  Limba română - Limba şi literatura franceză  x 

532.  Limba română - Limba franceză  x 
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Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză - Limba engleză (*) 

 

2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

533.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

534.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x  

535.  Limba şi literatura franceză - Limba engleză x  

536.  Limba şi literatura engleză - Limba franceză x  

537.  Limba franceză - Limba şi literatura engleză x  

538.  Limba engleză - Limba şi literatura franceză x  

539.  Limba engleză – Limba franceză x  

540.  Limba franceză - Limba engleză x  

541.  Traducători (engleză, franceză) x  

542.  Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x  

543.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x  

544.  Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x  

545.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză - Limba germană (*) 

 

2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

546.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x  

547.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x  

548.  Limba şi literatura franceză - Limba germană x  

549.  Limba şi literatura germană - Limba franceză x  

550.  Limba franceză - Limba şi literatura germană x  

551.  Limba germană - Limba şi literatura franceză x  

552.  Limba germană – Limba franceză x  

553.  Limba franceză - Limba germană x  

554.  Traducători (franceză, germană) x  

555.  Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x  

556.  Traducere şi interpretare (franceză, germană) x  

557.  Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x  

558.  Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x  

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză- Limba engleză (*) 

 

2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

559.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză  x 

560.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză  x 

561.  Limba şi literatura franceză - Limba engleză  x 

562.  Limba şi literatura engleză - Limba franceză  x 

563.  Limba franceză - Limba şi literatura engleză  x 

564.  Limba engleză - Limba şi literatura franceză  x 

565.  Limba engleză – Limba franceză  x 

566.  Limba franceză - Limba engleză  x 

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special** 

1. Limba franceză –  Limba şi literatura 

română (*) 

 

2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

567.  Limba română - Limba şi literatura franceză  x 

568.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x 

569.  Limba şi literatura franceză - Limba română  x 

570.  Limba română - Limba franceză  x 

571.  Limba franceză - Limba română  x 

572.  Limba franceză - Limba şi literatura română  x 

573.  Limba şi literatura română - Limba franceză  x 

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din 

învăţământul special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză -Limba germană (*) 

 

2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

574.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză  x 

575.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană  x 

576.  Limba şi literatura franceză - Limba germană  x 

577.  Limba şi literatura germană - Limba franceză  x 

578.  Limba franceză - Limba şi literatura germană  x 

579.  Limba germană - Limba şi literatura franceză  x 

580.  Limba germană – Limba franceză  x 

581.  Limba franceză - Limba germană  x 
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Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

Limba germană 
FILOLOGIE 

582.  Limba şi literatura germană x  

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

583.  Limba germană x  

584.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

585.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x  

586.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

587.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x  

588.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x  

589.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x  

590.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x  

591.  Limba şi literatura germană – Limba română x  

592.  Limba română - Limba şi literatura germană x  

593.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

594.  Limba germană - Limba română x  

595.  Limba română - Limba germană x  

596.  Limba şi literatura română - Limba germană x  

597.  Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

598.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x  

599.  Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă  x  

600.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x  

601.  Limba germană – Limba străină/maternă x  

602.  Limba străină/maternă - Limba germană x  

603.  Limbi moderne aplicate (germană) x  

604.  Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x  

605.  Limbi şi literaturi străine (germană) x  

606.  Traducători (germană) x  

607.  Traducere – Interpretariat (germană) x  

608.  Traducere şi interpretare (germană) x  

609.  Traducători (germană, limbă străină/maternă) x  

610.  Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x  

611.  Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x  

612.  Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x  

613.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x  

614.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x  

615.  Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x  

616.  Literatura universală şi comparată - Limba germană x  

617.  Limba germană - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 618.  Geografie – Limba şi literatura germană x  
Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul special** 

Limba germană – 

Geografie (*) 
GEOGRAFIE 619.  Geografie – Limba şi literatura germană x  

Limba germană –     

Istorie (*) 
ISTORIE 620.  Istorie – Limba şi literatura germană x  
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Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special (deficienţe moderate 

sau uşoare)** 

Limba germană 

ISTORIE 621.  Istorie – Limba şi literatura germană x  

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

TEOLOGIE 

622.  Teologie reformată - Limba şi literatura germană x  

623.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x  

624.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x  

625.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x  

626.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

627.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x  

628.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x  

629.  Teologie romano - catolică  - Litere (Limba şi literatura germană) x  

630.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

631.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x  

632.  Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x  

633.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

634.  Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x  

635.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x  

636.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x  
Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special (deficienţe moderate 

sau uşoare)** 

Limba germană 

JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
637.  Jurnalistică - Limba şi literatura germană x  

FILOSOFIE 638.  Pedagogie - Limba germană x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 639.  Pedagogie - Limba germană x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană – 

Limba maghiară –

maternă (*) 

FILOLOGIE 

640.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x  

641.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x  

  Anul de completare /  

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

Limba germană FILOLOGIE 

642.  Limba şi literatura germană  x 

643.  Limba germană  x 

644.  Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă  x 

645.  Limba germană – Limba şi literatura străină/maternă  x 

646.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană  x 

647.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană  x 

648.  Limba germană – Limba străină/maternă  x 

649.  Limba străină/maternă - Limba germană  x 

650.  Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română  x 

651.  Limba germană – Limba şi literatura română  x 

652.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană  x 

653.  Limba şi literatura română - Limba germană  x 

654.  Limba şi literatura germană – Limba română  x 

655.  Limba germană – Limba română  x 

656.  Limba română - Limba şi literatura germană  x 

657.  Limba română - Limba germană  x 
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Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

1. Limba germană –  Limba şi literatura română (*) 

 

2. Limba germană 

FILOLOGIE 

658.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x  

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

659.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată  x  

660.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x  

661.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

662.  Limba germană - Limba română x  

663.  Limba română – Limba germană x  

664.  Limba şi literatura germană - Limba română x  

665.  Limba română - Limba şi literatura germană x  

666.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

667.  Limba şi literatura română - Limba germană x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

1. Limba germană - Limba franceză (*) 

 

2. Limba germană 

FILOLOGIE 

668.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x  

669.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x  

670.  Limba şi literatura franceză - Limba germană x  

671.  Limba şi literatura germană - Limba franceză x  

672.  Limba franceză - Limba şi literatura germană x  

673.  Limba germană - Limba şi literatura franceză x  

674.  Limba germană – Limba franceză x  

675.  Limba franceză - Limba germană x  

676.  Traducători (franceză, germană) x  

677.  Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x  

678.  Traducere şi interpretare (franceză, germană) x  

679.  Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x  

680.  Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x  

Învăţământ liceal/ 

   Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

1. Limba germană - Limba engleză (*) 

 

2. Limba germană 

FILOLOGIE 

681.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x  

682.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x  

683.  Limba şi literatura engleză - Limba germană x  

684.  Limba şi literatura germană - Limba engleză x  

685.  Limba engleză - Limba şi literatura germană x  

686.  Limba germană - Limba şi literatura engleză x  

687.  Limba germană – Limba engleză x  

688.  Limba engleză - Limba germană x  

689.  Traducători (engleză, germană) x  

690.  Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x  

691.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x  

692.  Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x  

693.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x  

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

1. Limba germană - Limba şi literatura română (*) 

 

2. Limba germană 

FILOLOGIE 

694.  Limba română - Limba şi literatura germană  x 

695.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x 

696.  Limba şi literatura germană - Limba română  x 

697.  Limba română - Limba germană  x 

698.  Limba germană - Limba română  x 

699.  Limba germană - Limba şi literatura română  x 

700.  Limba şi literatura română - Limba germană  x 

Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

1. Limba germană -Limba franceză (*) 

 

2. Limba germană 

FILOLOGIE 

701.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză  x 

702.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană  x 

703.  Limba şi literatura franceză - Limba germană  x 

704.  Limba şi literatura germană - Limba franceză  x 

705.  Limba franceză - Limba şi literatura germană  x 

706.  Limba germană - Limba şi literatura franceză  x 

707.  Limba germană – Limba franceză  x 

708.  Limba franceză - Limba germană  x 
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Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special  (deficienţe 

moderate sau uşoare)** 

1. Limba germană -Limba engleză (*) 

 

2. Limba germană 

FILOLOGIE 

709.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză  x 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

710.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană  x 

711.  Limba şi literatura engleză - Limba germană  x 

712.  Limba şi literatura germană - Limba engleză  x 

713.  Limba engleză - Limba şi literatura germană  x 

714.  Limba germană - Limba şi literatura engleză  x 

715.  Limba germană – Limba engleză  x 

716.  Limba engleză - Limba germană  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba germană – maternă  

 

2. Limba germană – maternă -  

Limba germană  

FILOLOGIE 

 

717.  Limba şi literatura germană x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

718.  Limba germană  x  

719.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

720.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x  

721.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

722.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană  x  

723.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x  

724.  Limba şi literatura germană  – Limba română x  

725.  Limba română - Limba şi literatura germană  x  

726.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

727.  Limba şi literatura română - Limba germană x  

728.  Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

729.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x  

730.  Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă  x  

731.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x  

732.  Limba germană - Limba străină/maternă x  

733.  Limba străină/maternă - Limba germană x  

734.  Limba germană - Limba română x  

735.  Limba română - Limba germană x  

736.  Limbi moderne aplicate (germană) x  

737.  Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x  

738.  Limbi şi literaturi străine (germană) x  

739.  Traducători (germană) x  

740.  Traducere – Interpretariat (germană) x  

741.  Traducere şi interpretare (germană) x  

742.  Traducători (germană, limbă străină/maternă) x  

743.  Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x  

744.  Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x  

745.  Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x  

746.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x  

747.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x  

748.  Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x  

749.  Literatura universală şi comparată - Limba germană x  

750.  Limba germană - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 751.  Geografie – Limba şi literatura germană x  

ISTORIE 752.  Istorie – Limba şi literatura germană  x  

TEOLOGIE 

753.  Teologie reformată - Limba şi literatura germană  x  

754.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x  

755.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană  x  

756.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană  x  

757.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

758.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană  x  

759.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x  

760.  Teologie romano - catolică  - Litere (Limba şi literatura germană) x  

761.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

762.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x  

763.  Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x  

764.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

765.  Teologie baptistă - Limba şi literatura germană  x  

766.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

767.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană  x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
768.  Jurnalistică - Limba şi literatura germană  x  

FILOSOFIE 769.  Pedagogie - Limba germană  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 770.  Pedagogie - Limba germană  x  
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  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial 

1, Limba germană – maternă  

 

2. Limba germană – maternă -  

Limba germană  

FILOLOGIE 

771.  Limba şi literatura germană   x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

772.  Limba germană   x 

773.  Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă  x 

774.  Limba germană -Limba şi literatura străină/maternă  x 

775.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană  x 

776.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană  x 

777.  Limba germană - Limba străină/maternă  x 

778.  Limba străină/maternă - Limba germană  x 

779.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x 

780.  Limba germană - Limba şi literatura română  x 

781.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană   x 

782.  Limba şi literatura română - Limba germană   x 

783.  Limba şi literatura germană - Limba română  x 

784.  Limba germană  – Limba română  x 

785.  Limba română - Limba şi literatura germană   x 

786.  Limba română - Limba germană   x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial 

Limba greacă 

veche  

FILOLOGIE 

 

787.  Limba şi literatura elină x  

LIMBA 

GREACĂ 

VECHE 

(ELINĂ) 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

788.  Limba elină x  

789.  Limba şi literatura elină - Limba şi literatura română  x  

790.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura elină x  

791.  Limba şi literatura elină - Limba şi literatura străină/maternă x  

792.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x  

793.  Limba şi literatura elină – Limba română x  

794.  Limba română - Limba şi literatura elină x  

795.  Limba elină - Limba şi literatura română x  

796.  Limba şi literatura română - Limba elină x  

797.  Limba elină - Limba şi literatura străină/maternă x  

798.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x  

799.  Limba şi literatura elină - Limba străină/maternă  x  

800.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura elină x  

801.  Limba elină – Limba străină/maternă x  

802.  Limba străină/maternă - Limba elină x  

803.  Limbi şi literaturi străine (elină) x  

804.  Traducători (elină) x  

805.  Traducere – Interpretariat (elină) x  

806.  Traducere şi interpretare (elină) x  

807.  Biblioteconomie – Limba şi literatura elină x  

GEOGRAFIE 808.  Geografie – Limba şi literatura elină x  

ISTORIE 809.  Istorie – Limba şi literatura elină x  

TEOLOGIE 

810.  Teologie reformată - Limba şi literatura elină x  

811.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura elină x  

812.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura elină x  

813.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura elină x  

814.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura elină x  

815.  Teologie baptistă - Limba şi literatura elină x  

JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
816.  Jurnalistică - Limba şi literatura elină x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 817.  Pedagogie - Limba elină x  

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial  

Limba greacă 

veche 
FILOLOGIE 

818.  Limba şi literatura elină  x 

819.  Limba elină  x 

820.  Limba şi literatura elină – Limba şi literatura străină/maternă  x 

821.  Limba elină – Limba şi literatura străină/maternă  x 

822.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină  x 

823.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină  x 

824.  Limba elină – Limba străină/maternă  x 

825.  Limba străină/maternă - Limba elină  x 

826.  Limba şi literatura elină – Limba şi literatura română  x 

827.  Limba elină – Limba şi literatura română  x 

828.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura elină  x 

829.  Limba şi literatura română - Limba elină  x 

830.  Limba şi literatura elină – Limba română  x 

831.  Limba elină – Limba română  x 

832.  Limba română - Limba şi literatura elină  x 

833.  Limba română - Limba elină  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial 

Limba italiană 

FILOLOGIE 

834.  Limba şi literatura italiană x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

835.  Limba italiană x  

836.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română  x  

837.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x  

838.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x  

839.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x  

840.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x  

841.  Limba şi literatura italiană – Limba română x  

842.  Limba română - Limba şi literatura italiană x  

843.  Limba italiană - Limba şi literatura română x  

844.  Limba şi literatura română - Limba italiană x  

845.  Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x  

846.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x  

847.  Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă  x  

848.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x  

849.  Limba italiană – Limba străină/maternă x  

850.  Limba străină/maternă - Limba italiană x  

851.  Limba română - Limba italiană x  

852.  Limba italiană - Limba română x  

853.  Limbi moderne aplicate (italiană) x  

854.  Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x  

855.  Limbi şi literaturi străine (italiană) x  

856.  Traducători (italiană) x  

857.  Traducere – Interpretariat (italiană) x  

858.  Traducere şi interpretare (italiană) x  

859.  Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x  

860.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x  

861.  Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x  

862.  Literatura universală şi comparată - Limba italiană x  

863.  Limba italiană - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 864.  Geografie – Limba şi literatura italiană x  

ISTORIE 865.  Istorie – Limba şi literatura italiană x  

TEOLOGIE 

866.  Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x  

867.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x  

868.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x  

869.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x  

870.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x  

871.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x  

872.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x  

873.  Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x  

874.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x  

JURNALISTICĂ /  

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
875.  Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x  

FILOSOFIE 876.  Pedagogie - Limba italiană x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 877.  Pedagogie - Limba italiană x  
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  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial 

Limba italiană FILOLOGIE 

878.  Limba şi literatura italiană  x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

879.  Limba italiană  x 

880.  Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă  x 

881.  Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă  x 

882.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană  x 

883.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană  x 

884.  Limba italiană – Limba străină/maternă  x 

885.  Limba străină/maternă - Limba italiană  x 

886.  Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română  x 

887.  Limba italiană – Limba şi literatura română  x 

888.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană  x 

889.  Limba şi literatura română - Limba italiană  x 

890.  Limba şi literatura italiană – Limba română  x 

891.  Limba italiană – Limba română  x 

892.  Limba română - Limba şi literatura italiană  x 

893.  Limba română - Limba italiană  x 

Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial  

Limba japoneză FILOLOGIE 

894.  Limba şi literatura japoneză x  LIMBA 

JAPONEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

895.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română  x  

896.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura japoneză x  

897.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă x  

898.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x  

899.  Limbi şi literaturi străine (japoneză) x  

Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial 

Limba chineză FILOLOGIE 

900.  Limba şi literatura chineză x  LIMBA 

CHINEZĂ 
 (programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

901.  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română  x  

902.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura chineză x  

903.  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x  

904.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x  

905.  Limbi şi literaturi străine (chineză) x  
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba rusă- 

maternă 

 

2. Limba rusă- 

maternă – Limba 

rusă 

FILOLOGIE 

 

906.  Limba şi literatura rusă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

907.  Limba rusă x  

908.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română  x  

909.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x  

910.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

911.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

912.  Limba şi literatura rusă – Limba română x  

913.  Limba română - Limba şi literatura rusă x  

914.  Limba rusă - Limba şi literatura română x  

915.  Limba şi literatura română - Limba rusă x  

916.  Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

917.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x  

918.  Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă  x  

919.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

920.  Limba rusă – Limba străină/maternă x  

921.  Limba străină/maternă - Limba rusă x  

922.  Limbi moderne aplicate (rusă) x  

923.  Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x  

924.  Limbi şi literaturi străine (rusă) x  

925.  Traducători (rusă) x  

926.  Traducere – Interpretariat (rusă) x  

927.  Traducere şi interpretare (rusă) x  

928.  Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x  

GEOGRAFIE 929.  Geografie – Limba şi literatura rusă x  

ISTORIE 930.  Istorie – Limba şi literatura rusă x  

TEOLOGIE 

931.  Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x  

932.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x  

933.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x  

934.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura rusă x  

935.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x  

936.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

937.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x  

938.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

939.  Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x  

940.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
941.  Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x  

FILOSOFIE 942.  Pedagogie - Limba rusă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 943.  Pedagogie - Limba rusă x  

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba rusă- 

maternă 

 

2. Limba rusă- 

maternă – Limba 

rusă 

FILOLOGIE 

944.  Limba şi literatura rusă  x 

945.  Limba rusă  x 

946.  Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

947.  Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

948.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă  x 

949.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă  x 

950.  Limba rusă – Limba străină/maternă  x 

951.  Limba străină/maternă - Limba rusă  x 

952.  Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română  x 

953.  Limba rusă – Limba şi literatura română  x 

954.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă  x 

955.  Limba şi literatura română - Limba rusă  x 

956.  Limba şi literatura rusă – Limba română  x 

957.  Limba rusă – Limba română  x 

958.  Limba română - Limba şi literatura rusă  x 

959.  Limba română - Limba rusă  x 
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Învăţământ liceal /   Anul de completare /  

Învăţământ gimnazial/ Şcoala de arte şi 

meserii din învăţământul special**/ 

Învăţământ special (deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba rusă 

FILOLOGIE 

 

960.  Limba şi literatura rusă x  

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

961.  Limba rusă x  

962.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română  x  

963.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x  

964.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

965.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

966.  Limba şi literatura rusă – Limba română x  

967.  Limba română - Limba şi literatura rusă x  

968.  Limba rusă - Limba şi literatura română x  

969.  Limba şi literatura română - Limba rusă x  

970.  Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

971.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x  

972.  Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă  x  

973.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

974.  Limba rusă – Limba străină/maternă x  

975.  Limba străină/maternă - Limba rusă x  

976.  Limbi moderne aplicate (rusă) x  

977.  Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x  

978.  Limbi şi literaturi străine (rusă) x  

979.  Traducători (rusă) x  

980.  Traducere – Interpretariat (rusă) x  

981.  Traducere şi interpretare (rusă) x  

982.  Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x  

GEOGRAFIE 983.  Geografie – Limba şi literatura rusă x  

Învăţământ liceal / 

  Anul de completare/ Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii din învăţământul 

special** 

Limba rusă – Geografie (*) GEOGRAFIE 984.  Geografie – Limba şi literatura rusă x  

Limba rusă – Istorie (*) ISTORIE 985.  Istorie – Limba şi literatura rusă x  

Învăţământ liceal /   Anul de completare /  

Învăţământ gimnazial/ Şcoala de arte şi 

meserii din învăţământul special**/ 

Învăţământ special(deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba rusă 

ISTORIE 986.  Istorie – Limba şi literatura rusă x  

TEOLOGIE 

987.  Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x  

988.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

989.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x  

990.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x  

991.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

992.  Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura rusă x  

993.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x  

994.  Teologie romano -  catolică  - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

995.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

996.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x  

997.  Teologie greco -  catolică  - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

998.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

999.  Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x  

1000.  Teologie baptistă – Litere (Limba şi literatura rusă) x  

1001.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
1002.  Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x  

FILOSOFIE 1003.  Pedagogie - Limba rusă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1004.  Pedagogie - Limba rusă x  
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  Anul de completare/ 

Învăţământ gimnazial/ Şcoala de arte şi 

meserii din învăţământul special**/ 

nvăţământ special (deficienţe moderate sau 

uşoare)** 

Limba rusă FILOLOGIE 

1005.  Limba şi literatura rusă  x 

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

1006.  Limba rusă  x 

1007.  Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1008.  Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1009.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă  x 

1010.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă  x 

1011.  Limba rusă – Limba străină/maternă  x 

1012.  Limba străină/maternă - Limba rusă  x 

1013.  Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română  x 

1014.  Limba rusă – Limba şi literatura română  x 

1015.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă  x 

1016.  Limba şi literatura română - Limba rusă  x 

1017.  Limba şi literatura rusă – Limba română  x 

1018.  Limba rusă – Limba română  x 

1019.  Limba română - Limba şi literatura rusă  x 

1020.  Limba română - Limba rusă  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba portugheză 

FILOLOGIE 

 

1021.  Limba şi literatura portugheză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1022.  Limba portugheză x  

1023.  Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română  x  

1024.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x  

1025.  Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x  

1026.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x  

1027.  Limba şi literatura portugheză – Limba română x  

1028.  Limba română - Limba şi literatura portugheză x  

1029.  Limba portugheză - Limba şi literatura română x  

1030.  Limba şi literatura română - Limba portugheză x  

1031.  Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x  

1032.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x  

1033.  Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă  x  

1034.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x  

1035.  Limba portugheză – Limba străină/maternă x  

1036.  Limba străină/maternă - Limba portugheză x  

1037.  Limba portugheză – Limba română x  

1038.  Limba română - Limba portugheză x  

1039.  Limbi moderne aplicate (portugheză) x  

1040.  Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x  

1041.  Limbi şi literaturi străine (portugheză) x  

1042.  Traducători (portugheză) x  

1043.  Traducere – Interpretariat (portugheză) x  

1044.  Traducere şi interpretare (portugheză) x  

1045.  Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x  

GEOGRAFIE 1046.  Geografie – Limba şi literatura portugheză x  

ISTORIE 1047.  Istorie – Limba şi literatura portugheză x  

TEOLOGIE 

1048.  Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x  

1049.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x  

1050.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x  

1051.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x  

1052.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x  

1053.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x  

1054.  Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x  

1055.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
1056.  Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x  

FILOSOFIE 1057.  Pedagogie - Limba portugheză x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1058.  Pedagogie - Limba portugheză x  

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba portugheză FILOLOGIE 

1059.  Limba şi literatura portugheză  x 

1060.  Limba portugheză  x 

1061.  Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1062.  Limba portugheză – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1063.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză  x 

1064.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză  x 

1065.  Limba portugheză – Limba străină/maternă  x 

1066.  Limba străină/maternă - Limba portugheză  x 

1067.  Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura română  x 

1068.  Limba portugheză – Limba şi literatura română  x 

1069.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză  x 

1070.  Limba şi literatura română - Limba portugheză  x 

1071.  Limba şi literatura portugheză – Limba română  x 

1072.  Limba portugheză – Limba română  x 

1073.  Limba română - Limba şi literatura portugheză  x 

1074.  Limba română - Limba portugheză  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

rromani- 

maternă 

FILOLOGIE 

1075.  Limba şi literatura rromani     x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

1076.  Limba rromani x  

1077.  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română  x  

1078.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura rromani x  

1079.  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x  

1080.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x  

1081.  Limba şi literatura rromani – Limba română x  

1082.  Limba română - Limba şi literatura rromani x  

1083.  Limba rromani - Limba şi literatura română x  

1084.  Limba şi literatura română - Limba rromani x  

1085.  Limba rromani - Limba şi literatura străină/maternă x  

1086.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x  

1087.  Limba şi literatura rromani - Limba străină/maternă  x  

1088.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura rromani x  

1089.  Limba rromani – Limba străină/maternă x  

1090.  Limba străină/maternă - Limba rromani x  

1091.  Limbi şi literaturi străine (rromani) x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1092.  Pedagogie - Limba rromani x  

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba 

rromani- 

maternă 

FILOLOGIE 

1093.  Limba şi literatura rromani  x 

1094.  Limba rromani  x 

1095.  Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1096.  Limba rromani – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1097.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani  x 

1098.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani  x 

1099.  Limba rromani – Limba străină/maternă  x 

1100.  Limba străină/maternă - Limba rromani  x 

1101.  Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura română  x 

1102.  Limba rromani – Limba şi literatura română  x 

1103.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani  x 

1104.  Limba şi literatura română - Limba rromani  x 

1105.  Limba şi literatura rromani – Limba română  x 

1106.  Limba rromani – Limba română  x 

1107.  Limba română - Limba şi literatura rromani  x 

1108.  Limba română - Limba rromani  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

ucraineană- 

maternă 

FILOLOGIE 

 

1109.  Limba şi literatura ucraineană x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1110.  Limba ucraineană x  

1111.  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română  x  

1112.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura ucraineană x  

1113.  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x  

1114.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x  

1115.  Limba şi literatura ucraineană – Limba română x  

1116.  Limba română - Limba şi literatura ucraineană x  

1117.  Limba ucraineană - Limba şi literatura română x  

1118.  Limba şi literatura română - Limba ucraineană x  

1119.  Limba ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x  

1120.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x  

1121.  Limba şi literatura ucraineană - Limba străină/maternă  x  

1122.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x  

1123.  Limba ucraineană – Limba străină/maternă x  

1124.  Limba străină/maternă - Limba ucraineană x  

1125.  Limbi moderne aplicate (ucraineană) x  

1126.  Limbi moderne aplicate (ucraineană – limbă străină/maternă) x  

1127.  Limbi şi literaturi străine (ucraineană) x  

1128.  Traducători (ucraineană) x  

1129.  Traducere – Interpretariat (ucraineană) x  

1130.  Traducere şi interpretare (ucraineană) x  

1131.  Biblioteconomie – Limba şi literatura ucraineană x  

GEOGRAFIE 1132.  Geografie – Limba şi literatura ucraineană x  

ISTORIE 1133.  Istorie – Limba şi literatura ucraineană x  

TEOLOGIE 

1134.  Teologie reformată - Limba şi literatura ucraineană x  

1135.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura ucraineană x  

1136.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura ucraineană x  

1137.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura ucraineană x  

1138.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura ucraineană x  

1139.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura ucraineană x  

1140.  Teologie baptistă - Limba şi literatura ucraineană x  

1141.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura ucraineană x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 
COMUNICĂRII 

1142.  Jurnalistică - Limba şi literatura ucraineană x  

FILOSOFIE 1143.  Pedagogie - Limba ucraineană   

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1144.  Pedagogie - Limba ucraineană x  

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba 

ucraineană- 

maternă 

FILOLOGIE 

1145.  Limba şi literatura ucraineană  x 

1146.  Limba ucraineană  x 

1147.  Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1148.  Limba ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1149.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană  x 

1150.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană  x 

1151.  Limba ucraineană – Limba străină/maternă  x 

1152.  Limba străină/maternă - Limba ucraineană  x 

1153.  Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română  x 

1154.  Limba ucraineană – Limba şi literatura română  x 

1155.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană  x 

1156.  Limba şi literatura română - Limba ucraineană  x 

1157.  Limba şi literatura ucraineană – Limba română  x 

1158.  Limba ucraineană – Limba română  x 

1159.  Limba română - Limba şi literatura ucraineană  x 

1160.  Limba română - Limba ucraineană  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial  

Limba polonă- 

maternă 

FILOLOGIE 

 

1161.  Limba şi literatura polonă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

POLONĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1162.  Limba polonă x  

1163.  Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura română  x  

1164.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura polonă x  

1165.  Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1166.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x  

1167.  Limba şi literatura polonă – Limba română x  

1168.  Limba română - Limba şi literatura polonă x  

1169.  Limba polonă - Limba şi literatura română x  

1170.  Limba şi literatura română - Limba polonă x  

1171.  Limba polonă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1172.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x  

1173.  Limba şi literatura polonă - Limba străină/maternă  x  

1174.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura polonă x  

1175.  Limba polonă – Limba străină/maternă x  

1176.  Limba străină/maternă - Limba polonă x  

1177.  Limbi moderne aplicate (polonă) x  

1178.  Limbi moderne aplicate (polonă – limbă străină/maternă) x  

1179.  Limbi şi literaturi străine (polonă) x  

1180.  Traducători (polonă) x  

1181.  Traducere – Interpretariat (polonă) x  

1182.  Traducere şi interpretare (polonă) x  

1183.  Biblioteconomie – Limba şi literatura polonă x  

GEOGRAFIE 1184.  Geografie – Limba şi literatura polonă x  

ISTORIE 1185.  Istorie – Limba şi literatura polonă x  

TEOLOGIE 

1186.  Teologie reformată - Limba şi literatura polonă x  

1187.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura polonă x  

1188.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura polonă x  

1189.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura polonă x  

1190.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x  

1191.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura polonă x  

1192.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x  

1193.  Teologie baptistă - Limba şi literatura polonă x  

1194.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura polonă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
1195.  Jurnalistică - Limba şi literatura polonă x  

FILOSOFIE 1196.  Pedagogie - Limba polonă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1197.  Pedagogie - Limba polonă x  

  Anul de 

completare /  

Învăţământ 

gimnazial  

Limba polonă- 

maternă 
FILOLOGIE 

1198.  Limba şi literatura polonă  x 

1199.  Limba polonă  x 

1200.  Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1201.  Limba polonă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1202.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă  x 

1203.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă  x 

1204.  Limba polonă – Limba străină/maternă  x 

1205.  Limba străină/maternă - Limba polonă  x 

1206.  Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura română  x 

1207.  Limba polonă – Limba şi literatura română  x 

1208.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă  x 

1209.  Limba şi literatura română - Limba polonă  x 

1210.  Limba şi literatura polonă – Limba română  x 

1211.  Limba polonă – Limba română  x 

1212.  Limba română - Limba şi literatura polonă  x 

1213.  Limba română - Limba polonă  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba slovacă- 

maternă 

FILOLOGIE 
 

1214.  Limba şi literatura slovacă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

1215.  Limba slovacă x  

1216.  Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura română  x  

1217.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura slovacă x  

1218.  Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1219.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x  

1220.  Limba şi literatura slovacă – Limba română x  

1221.  Limba română - Limba şi literatura slovacă x  

1222.  Limba slovacă - Limba şi literatura română x  

1223.  Limba şi literatura română - Limba slovacă x  

1224.  Limba slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1225.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x  

1226.  Limba şi literatura slovacă - Limba străină/maternă  x  

1227.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x  

1228.  Limba slovacă – Limba străină/maternă x  

1229.  Limba străină/maternă - Limba slovacă x  

1230.  Limbi moderne aplicate (slovacă) x  

1231.  Limbi moderne aplicate (slovacă – limbă străină/maternă) x  

1232.  Limbi şi literaturi străine (slovacă) x  

1233.  Traducători (slovacă) x  

1234.  Traducere – Interpretariat (slovacă) x  

1235.  Traducere şi interpretare (slovacă) x  

1236.  Biblioteconomie – Limba şi literatura slovacă x  

GEOGRAFIE 1237.  Geografie – Limba şi literatura slovacă x  

ISTORIE 1238.  Istorie – Limba şi literatura slovacă x  

TEOLOGIE 

1239.  Teologie reformată - Limba şi literatura slovacă x  

1240.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura slovacă x  

1241.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura slovacă x  

1242.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura slovacă x  

1243.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura slovacă x  

1244.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura slovacă x  

1245.  Teologie baptistă - Limba şi literatura slovacă x  

1246.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura slovacă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
1247.  Jurnalistică - Limba şi literatura slovacă x  

FILOSOFIE 1248.  Pedagogie - Limba slovacă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1249.  Pedagogie - Limba slovacă x  

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba slovacă- 

maternă 
FILOLOGIE 

1250.  Limba şi literatura slovacă  x 

1251.  Limba slovacă  x 

1252.  Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1253.  Limba slovacă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1254.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă  x 

1255.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă  x 

1256.  Limba slovacă – Limba străină/maternă  x 

1257.  Limba străină/maternă - Limba slovacă  x 

1258.  Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura română  x 

1259.  Limba slovacă – Limba şi literatura română  x 

1260.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă  x 

1261.  Limba şi literatura română - Limba slovacă  x 

1262.  Limba şi literatura slovacă – Limba română  x 

1263.  Limba slovacă – Limba română  x 

1264.  Limba română - Limba şi literatura slovacă  x 

1265.  Limba română - Limba slovacă  x 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba spaniolă 

FILOLOGIE 

 

1266.  Limba şi literatura spaniolă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 

5620 / 2010) 

1267.  Limba spaniolă x  

1268.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română  x  

1269.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x  

1270.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1271.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x  

1272.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x  

1273.  Limba şi literatura spaniolă – Limba română x  

1274.  Limba română - Limba şi literatura spaniolă x  

1275.  Limba spaniolă - Limba şi literatura română x  

1276.  Limba şi literatura română - Limba spaniolă x  

1277.  Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1278.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x  

1279.  Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă  x  

1280.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x  

1281.  Limba spaniolă – Limba străină/maternă x  

1282.  Limba străină/maternă - Limba spaniolă x  

1283.  Limba spaniolă – Limba română x  

1284.  Limba română - Limba spaniolă x  

1285.  Limbi moderne aplicate (spaniolă) x  

1286.  Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x  

1287.  Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x  

1288.  Traducători (spaniolă) x  

1289.  Traducere – Interpretariat (spaniolă) x  

1290.  Traducere şi interpretare (spaniolă) x  

1291.  Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x  

1292.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură spaniolă x  

1293.  Limba şi literatură spaniolă - Literatura universală şi comparată x  

1294.  Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x  

1295.  Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 1296.  Geografie – Limba şi literatura spaniolă x  

ISTORIE 1297.  Istorie – Limba şi literatura spaniolă x  

TEOLOGIE 

1298.  Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x  

1299.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x  

1300.  Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x  

1301.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x  

1302.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x  

1303.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x  

1304.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x  

1305.  Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x  

1306.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x  

JURNALISTICĂ /  

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
1307.  Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x  

FILOSOFIE 1308.  Pedagogie - Limba spaniolă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1309.  Pedagogie - Limba spaniolă x  
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  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba spaniolă FILOLOGIE 

1310.  Limba şi literatura spaniolă  x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 

5620 / 2010) 

1311.  Limba spaniolă  x 

1312.  Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1313.  Limba spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1314.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă  x 

1315.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă  x 

1316.  Limba spaniolă – Limba străină/maternă  x 

1317.  Limba străină/maternă - Limba spaniolă  x 

1318.  Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română  x 

1319.  Limba spaniolă – Limba şi literatura română  x 

1320.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă  x 

1321.  Limba şi literatura română - Limba spaniolă  x 

1322.  Limba şi literatura spaniolă – Limba română  x 

1323.  Limba spaniolă – Limba română  x 

1324.  Limba română - Limba şi literatura spaniolă  x 

1325.  Limba română - Limba spaniolă  x 
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Învăţământ liceal 

/ 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba turcă- 

maternă 

FILOLOGIE 

 

1326.  Limba şi literatura turcă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

1327.  Limba turcă x  

1328.  Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura română  x  

1329.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura turcă x  

1330.  Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1331.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x  

1332.  Limba şi literatura turcă – Limba română x  

1333.  Limba română - Limba şi literatura turcă x  

1334.  Limba turcă - Limba şi literatura română x  

1335.  Limba şi literatura română - Limba turcă x  

1336.  Limba turcă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1337.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x  

1338.  Limba şi literatura turcă - Limba străină/maternă  x  

1339.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura turcă x  

1340.  Limba turcă – Limba străină/maternă x  

1341.  Limba străină/maternă - Limba turcă x  

1342.  Limbi moderne aplicate (turcă) x  

1343.  Limbi moderne aplicate (turcă – limbă străină/maternă) x  

1344.  Limbi şi literaturi străine (turcă) x  

1345.  Traducători (turcă) x  

1346.  Traducere – Interpretariat (turcă) x  

1347.  Traducere şi interpretare (turcă) x  

1348.  Biblioteconomie – Limba şi literatura turcă x  

GEOGRAFIE 1349.  Geografie – Limba şi literatura turcă x  

ISTORIE 1350.  Istorie – Limba şi literatura turcă x  

TEOLOGIE 

1351.  Teologie reformată - Limba şi literatura turcă x  

1352.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura turcă x  

1353.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura turcă x  

1354.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura turcă x  

1355.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura turcă x  

1356.  Teologie baptistă - Limba şi literatura turcă x  

1357.  Teologie baptistă didactică- Limba şi literatura turcă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
1358.  Jurnalistică - Limba şi literatura turcă x  

FILOSOFIE 1359.  Pedagogie - Limba turcă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1360.  Pedagogie - Limba turcă x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba turcă- 

maternă 
FILOLOGIE 

1361.  Limba şi literatura turcă  x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

1362.  Limba turcă  x 

1363.  Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1364.  Limba turcă – Limba şi literatura străină/maternă  x 

1365.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă  x 

1366.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă  x 

1367.  Limba turcă – Limba străină/maternă  x 

1368.  Limba străină/maternă - Limba turcă  x 

1369.  Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura română  x 

1370.  Limba turcă – Limba şi literatura română  x 

1371.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă  x 

1372.  Limba şi literatura română - Limba turcă  x 

1373.  Limba şi literatura turcă – Limba română  x 

1374.  Limba turcă – Limba română  x 

1375.  Limba română - Limba şi literatura turcă  x 

1376.  Limba română - Limba turcă  x 

(*) Numai pentru mediul rural. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 5616/2010.  

 

Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă : 

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993 ; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa  într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a 

se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Anul de 

completare/ 

Şcoala de 

arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**   

Limba şi literatura română 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1377.  Limba şi literatura română                  x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 

2010) 

1378.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1379.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română  x 

1380.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x 

1381.  Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi comparată x 

1382.  Filologie clasică - Limba şi literatura română                  x 

1. Limba şi literatura 

română 

 

2. Limba şi literatura 

română – Limba engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1383.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura engleză               x 

1384.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română   x 

1385.  Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura engleză               x 

1386.  Limba şi literatura engleză - Literatură universală şi comparată  x 

1. Limba şi literatura 

română 

 

2. Limba şi literatura 

română – Limba franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1387.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura franceză               x 

1388.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română   x 

1389.  Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura franceză               x 

1390.  Limba şi literatura franceză  - Literatură universală şi comparată  x 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura română - 

Limba germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1391.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1392.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1393.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x 

1394.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată               x 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura română - 

Limba maghiară- maternă (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1395.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară               x 

1396.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română               x 

1397.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară               x 

1398.  Limba şi literatura maghiară  - Literatura universală şi comparată               x 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Anul de 

completare 

Limba latină 1) 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1399.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba latină x 
LIMBA LATINĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 

2010) 

1400.  Limba latină - Limba şi literatura străină/maternă  x 

1401.  Filologie clasică x 

1402.  Filologie clasică - Limba şi literatura română                  x 

1403.  Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă                  x 

Limba greacă veche 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1404.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba greacă veche x LIMBA GREACĂ 

VECHE (ELINĂ) 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 

2010) 

1405.  Limba greacă veche - Limba şi literatura străină/maternă  x 

1406.  Filologie clasică x 

1407.  Filologie clasică - Limba şi literatura română                  x 

1408.  Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă                  x 

Limba neogreacă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1409.  Limba neogreacă x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 

2010) 

1410.  Limba şi literatura română  - Limba neogreacă x 

1411.  Limba neogreacă - Limba şi literatura română   x 

1412.  Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1413.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba neogreacă x 

1414.  Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x 

1415.  Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x 

1416.  Filologie clasică - Limba neogreacă x 

Limba bulgară  - maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1417.  Limba şi literatura bulgară               x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

BULGARĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1418.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura bulgară               x 

1419.  Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română   x 

1420.  Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1421.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura bulgară   x 

1422.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura bulgară        x 

1423.  Limba şi literatura bulgară - Literatură universală şi comparată x 

1424.  Filologie clasică - Limba şi literatura bulgară                  x 
) În învăţământul gimnazial, absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină. 
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Învăţământ 

gimnazial/ 

Anul de 

completare 

Limba cehă - maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1425.  Limba şi literatura cehă               x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

CEHĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1426.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura cehă               x 

1427.  Limba şi literatura cehă  - Limba şi literatura română   x 

1428.  Limba şi literatura cehă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1429.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura cehă   x 

1430.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura cehă        x 

1431.  Limba şi literatura cehă - Literatură universală şi comparată x 

1432.  Filologie clasică - Limba şi literatura cehă                  x 

Limba croată  - maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1433.  Limba şi literatura croată               x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

CROATĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1434.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura croată               x 

1435.  Limba şi literatura croată  - Limba şi literatura română               x 

1436.  Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1437.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura croată               x 

1438.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura croată        x 

1439.  Limba şi literatura croată - Literatură universală şi comparată x 

1440.  Filologie clasică - Limba şi literatura croată                  x 
 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Anul de 

completare  

Limba chineză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1441.  Limba şi literatura chineză               x 

LIMBA 

CHINEZĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 

2010) 

1442.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura chineză               x 

1443.  Limba şi literatura chineză  - Limba şi literatura română               x 

1444.  Limba şi literatura chineză  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1445.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura chineză x 

1446.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura chineză        x 

1447.  Limba şi literatura chineză - Literatură universală şi comparată x 

1448.  Filologie clasică - Limba şi literatura chineză                  x 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate 

sau uşoare)**/ 

Anul de 

completare 

Limba engleză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1449.  Limba şi literatura engleză               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 

2010) 

1450.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura engleză               x 

1451.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura română               x 

1452.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura engleză               x 

1453.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura maghiară               x 

1454.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1455.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura engleză   x 

1456.  Filologie clasică - Limba şi literatura engleză                  x 

1457.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză               x 

1458.  Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată               x 

Limba engleză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1459.  Limbi moderne aplicate (engleză) x 

1460.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1461.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1462.  Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x 

1463.  Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) x 

1464.  Traducere şi interpretare (engleză) x 

1465.  Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) x 

STUDII 

CULTURALE 
1466.  Studii americane x 

1. Limba engleză –  Limba 

franceză (*) 

 

2. Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1467.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura franceză               x 

1468.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura engleză               x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1469.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1470.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x 

1. Limba engleză  -  Limba 

germană (*) 

 

2. Limba engleză   

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1471.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura germană               x 

1472.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura engleză               x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1473.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1474.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ 

Anul de 

completare 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză – Limba 

şi literatura română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1475.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura engleză               x 

1476.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura română               x 

1477.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză               x 

1478.  Limba şi literatura engleză – Literatura universală şi comparată               x 

1. Limba engleză –  Limba 

maghiară-maternă (*) 

2. Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1479.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura maghiară               x 

1480.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura engleză               x 
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Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special (deficienţe 

moderate sau uşoare)**/ 

Anul de completare 

Limba franceză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1481.  Limba şi literatura franceză               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 2010) 

1482.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura franceză               x 

1483.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura română x 

1484.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura franceză               x 

1485.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura maghiară x 

1486.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1487.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura franceză   x 

1488.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză               x 

1489.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză               x 

1490.  Filologie clasică - Limba şi literatura franceză                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1491.  Limbi moderne aplicate (franceză) x 

1492.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1493.  Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x 

1494.  Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x 

1495.  Limbi moderne aplicate (franceză, limbă străină) x 

1496.  Traducere şi interpretare (franceză) x 

1497.  Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină) x 

1. Limba franceză –  

Limba engleză (*) 

 

2. Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1498.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura engleză               x 

1499.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura franceză               x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1500.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1501.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Anul de 

completare 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză – 

Limba şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1502.  Literatura universală şi comparată -Limba şi literatura franceză x 

1503.  Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x 

1504.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura franceză               x 

1505.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română               x 

1. Limba franceză 

2. Limba franceză – 

Limba maghiară 

maternă (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1506.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară               x 

1507.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română               x 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ Învăţământ 

special (deficienţe 

moderate sau uşoare)**/ 

Anul de completare 

Limba germană 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1508.  Limba şi literatura germană               x 

LIMBA  

GERMANĂ MODERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1509.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1510.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1511.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura germană               x 

1512.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura maghiară               x 

1513.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1514.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura germană   x 

1515.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană               x 

1516.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată           x 

1517.  Filologie clasică - Limba şi literatura germană                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1518.  Limbi moderne aplicate (germană) x 

1519.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1520.  Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x 

1521.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1522.  Limbi moderne aplicate (germană, limbă străină) x 

1523.  Traducere şi interpretare (germană) x 

1524.  Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x 

Învăţământ gimnazial/ 

Şcoala de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**  / Anul de 

completare 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - 

Limba şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1525.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1526.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1527.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x 

1528.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată               x 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - 

Limba maghiară 

maternă (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1529.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană               x 

1530.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura maghiară               x 
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Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ special 

(deficienţe moderate 

sau uşoare)**/ Anul 

de completare 

1. Limba germană –  Limba 

engleză (*) 

 

2. Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1531.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura germană               x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1532.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura engleză               x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1533.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1534.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x 

1. Limba germană –  Limba 

franceză (*) 

 

2. Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1535.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura germană               x 

1536.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura franceză               x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1537.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1538.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x 

Învăţământ  

gimnazial/ 

Anul de completare 

1. Limba germană - maternă  

 

2. Limba germană - maternă – 

Limba germană  

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1539.  Limba şi literatura germană               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

1540.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1541.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1542.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1543.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura germană   x 

1544.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană               x 

1545.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x 

1546.  Filologie clasică - Limba şi literatura germană                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1547.  Limbi moderne aplicate (germană) x 

1548.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1549.  Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x 

1550.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1551.  Traducere şi interpretare (germană) x 

1552.  Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x 

Învăţământ  

gimnazial /  

Anul de 

completare 

Limba italiană 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1553.  Limba şi literatura italiană               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ITALIANĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1554.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura italiană               x 

1555.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română               x 

1556.  Limba şi literatura italiană  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1557.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura italiană               x 

1558.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană               x 

1559.  Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată           x 

1560.  Filologie clasică - Limba şi literatura italiană                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1561.  Limbi moderne aplicate (italiană) x 

1562.  Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x 

1563.  Traducere şi interpretare (italiană) x 

1564.  Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x 

Limba japoneză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1565.  Limba şi literatura japoneză               x 
LIMBA 

JAPONEZĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1566.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura japoneză               x 

1567.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română               x 

1568.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1569.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura japoneză x 

1570.  Filologie clasică - Limba şi literatura japoneză                  x 

Limba maghiară  -

maternă 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ   

1571.  Limba şi literatura maghiară               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 5907/2008) 

1572.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară               x 

1573.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura română               x 

1574.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1575.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura maghiară               x 

1576.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară               x 

1577.  Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată           x 

1578.  Filologie clasică - Limba şi literatura maghiară                  x 

Limba polonă  -maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ   

1579.  Limba şi literatura polonă               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

POLONĂ MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287 / 2004) 

1580.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura polonă               x 

1581.  Limba şi literatura polonă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1582.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura polonă               x 

1583.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura polonă               x 

1584.  Limba şi literatura polonă - Literatura universală şi comparată           x 

1585.  Filologie clasică - Limba şi literatura polonă                  x 
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Limba 

portugheză 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1586.  Limba şi literatura portugheză               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

1587.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura portugheză               x 

1588.  Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1589.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura portugheză   x 

1590.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura portugheză               x 

1591.  Limba şi literatura portugheză - Literatura universală şi comparată           x 

1592.  Filologie clasică - Limba şi literatura portugheză                x 

LIMBI MODERNE 
APLICATE 

1593.  Limbi moderne aplicate (portugheză) x 

1594.  Limbi moderne aplicate (portugheză, limbă străină) x 

1595.  Traducere şi interpretare (portugheză) x 

1596.  Traducere şi interpretare (portugheză, limbă străină) x 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)**/ Anul de 

completare 

Limba rusă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1597.  Limba şi literatura rusă               x 

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1598.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rusă               x 

1599.  Limba şi literatura rusă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1600.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rusă   x 

1601.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă               x 

1602.  Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x 

1603.  Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  x 

LIMBI MODERNE 
APLICATE 

1604.  Limbi moderne aplicate (rusă) x 

1605.  Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x 

1606.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1607.  Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x 

1608.  Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x 

1609.  Traducere şi interpretare (rusă) x 

1610.  Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x 

Învăţământ  

gimnazial /  

Anul de 

completare 

1. Limba rusă- 

maternă 

 

2. Limba rusă- 

maternă – 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1611.  Limba şi literatura rusă               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

RUSĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

1612.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rusă               x 

1613.  Limba şi literatura rusă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1614.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rusă   x 

1615.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă               x 

1616.  Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x 

1617.  Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1618.  Limbi moderne aplicate (rusă) x 

1619.  Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x 

1620.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1621.  Limbi moderne aplicate (franceză, rusă) x 

1622.  Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x 

1623.  Traducere şi interpretare (rusă) x 

1624.  Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x 

1. Limba rusă- 

maternă 

 

2. Limba rusă- 

maternă – 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1625.  Limba şi literatura rromani               x 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

RROMANI MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1626.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rromani               x 

1627.  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1628.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rromani x 

1629.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rromani               x 

1630.  Limba şi literatura rromani - Literatura universală şi comparată x 

1631.  Filologie clasică - Limba şi literatura rromani                  x 

Limba sârbă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1632.  Limba şi literatura sârbă               x 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

1633.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura sârbă               x 

1634.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura sârbă               x 

1635.  Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1636.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura sârbă               x 

1637.  Limba şi literatura sârbă - Literatura universală şi comparată x 

1638.  Filologie clasică - Limba şi literatura sârbă                  x 
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Învăţământ  

gimnazial /  

Anul de 

completare 

Limba spaniolă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1639.  Limba şi literatura spaniolă               x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SPANIOLĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1640.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura spaniolă               x 

1641.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura spaniolă   x 

1642.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1643.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă               x 

1644.  Limba şi literatura spaniolă - Literatura universală şi comparată x 

1645.  Filologie clasică - Limba şi literatura spaniolă                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1646.  Limbi moderne aplicate (spaniolă) x 

1647.  Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă străină) x 

1648.  Traducere şi interpretare (spaniolă) x 

1649.  Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă străină) x 

Limba slovacă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1650.  Limba şi literatura slovacă               x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SLOVACĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

1651.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura slovacă               x 

1652.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura slovacă               x 

1653.  Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1654.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura slovacă               x 

1655.  Limba şi literatura slovacă - Literatura universală şi comparată x 

1656.  Filologie clasică - Limba şi literatura slovacă                  x 

Limba turcă- maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1657.  Limba şi literatura turcă               x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

1658.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura turcă               x 

1659.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura turcă   x 

1660.  Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1661.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura turcă               x 

1662.  Limba şi literatura turcă - Literatura universală şi comparată x 

1663.  Filologie clasică - Limba şi literatura turcă                x 

Limba ucraineană - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1664.  Limba şi literatura ucraineană               x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1665.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura ucraineană x 

1666.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura ucraineană x 

1667.  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1668.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura ucraineană               x 

1669.  Limba şi literatura ucraineană - Literatura universală şi comparată x 

1670.  Filologie clasică - Limba şi literatura ucraineană                  x 

(*) Numai pentru mediul rural. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului  şi sportului nr. 5616/2010.  

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, 

nominalizate mai sus. 

 
. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              
 

Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Comunicare interculturală 

4. Cultură şi literatură română 

5. Cultură şi civilizaţie europeană 

6. Didactici ale disciplinelor filologice 

7. Dinamica limbii române contemporane 

8. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

9. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

10. Editarea şi promovarea produselor culturale 

11. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

12. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

13. Hermeneutică şi ideologie literară 

14. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

15. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

16. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

17. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

18. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

19. Limba română în context romanic 

20. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

21. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

22. Limba şi literatura română 

23. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

24. Limbă şi comunicare 

25. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

26. Literatura română modernă şi contemporană 

27. Literatură şi cultură românească în context european 

28. Literatură română în context european 

29. Literatura română şi modernismul european 

30. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

31. Literatura română - Relevanţe europene 

32. Literatură română şi hermeneutică literară 

33. Literatură universală şi comparată 

34. Lingvistică generală şi românească 

35. Managementul resurselor culturale 

36. Modele clasice în cultura română 

37. Modernism şi postmodernism în literatură 

38. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

39. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

40. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

41. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

42. Scriere creatoare şi traducere literară 

43. Structura limbii române actuale 

44. Studii culturale româneşti în context european 

45. Studii literare româneşti 

46. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

47. Studii de limba şi literatura română 

48. Studii de gen din perspectivă culturală 

49. Studii de românistică  

50. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

51. Teoria şi practica editării 

52. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

53. Teoria literaturii şi literatură comparată 

54. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba şi literatura română în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 

absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba şi literatura română în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

latină 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română                  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii actuale 

2. Discurs şi argumentare (în limba latină) 

3. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) 

4. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

6. Literatura latină între clasicism şi modernitate 

7. Romanistică 

8. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) 

9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) 

10. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) 

11. Traducere specializată (în limba latină) 

12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) 

13. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) 

14. Traducere şi terminologie (în limba latină) 

15. Traductologie – Limba latină 

x 

LIMBA 

LATINĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 

literatura română  

Literatura universală şi comparată - Limba şi 

literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - Literatură 

universală şi comparată 

Limba şi literatura străină/maternă - Limba latină 

Limba latină - Limba şi literatura străină/maternă  

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba latină  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele 

de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări 
care conferă dreptul de a preda disciplina limba latină în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

greacă 

veche 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura străină/maternă  - Limba 

greacă veche 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii actuale 

2. Discurs şi argumentare (în limba latină) 

3. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) 

4. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

6. Literatura latină între clasicism şi modernitate 

7. Romanistică 

8. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) 

9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) 

10. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) 

11. Traducere specializată (în limba latină) 

12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) 

13. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) 

14. Traducere şi terminologie (în limba latină) 

15. Traductologie – Limba latină 

x 

LIMBA 

GREACĂ 

VECHE 

(ELINA) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba greacă veche - Limba şi literatura 

străină/maternă  

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba greacă veche  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba greacă veche în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

neogreacă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba neogreacă 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) 

3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) 

8. Limba şi literatura neogreacă 

9. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate 

10. Limba neogreacă. Practici de comunicare 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) 

12. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european 

13. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană 

14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

neogreacă) 

16. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă 

17. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) 

19. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) 

23. Traducere specializată (în limba neogreacă) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) 

26. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) 

27. Traductologie – Limba neogreacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA  

NEOGREACĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba neogreacă 

Limba neogreacă - Limba şi literatura română   

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - Limba 

neogreacă 

Literatura universală şi comparată - Limba 

neogreacă 

Limba neogreacă - Literatură universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba neogreacă 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba neogreacă  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 
specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba neogreacă  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba bulgară  - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura bulgară               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) 

5. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară) 

11. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) 

12. Studii culturale slave (în limba bulgară) 

13. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) 

17. Traducere specializată (în limba bulgară) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) 

19. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) 

20. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) 

21. Traductologie – Limba bulgară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura bulgară               

Limba şi literatura bulgară - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura bulgară - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura bulgară   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura bulgară        

Limba şi literatura bulgară - 

Literatură universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura bulgară                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba bulgară maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii 

care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru 

absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba bulgară maternă în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 

Limba cehă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura cehă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba cehă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba cehă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba cehă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cehă) 

11. Studii culturale slave (în limba cehă) 

12. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba cehă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) 

16. Traducere specializată (în limba cehă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) 

18. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba cehă) 

20. Traductologie – Limba cehă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

CEHĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura cehă               

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura cehă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura cehă        

Limba şi literatura cehă - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura cehă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba cehă maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care 

au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu 

diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba cehă maternă în conformitate cu prevederile 

prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba croată  - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura croată               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba croată) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba croată) 

3. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) 

5. Discurs şi argumentare (în limba croată) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba croată) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba croată) 

11. Studii culturale balcanice (în limba croată) 

12. Studii culturale slave (în limba croată) 

13. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba croată) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba croată) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată) 

17. Traducere specializată (în limba croată) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba croată) 

20. Traducere şi terminologie (în limba croată) 

21. Traductologie – Limba croată 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

CROATĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura croată               

Limba şi literatura croată  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura croată - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura croată               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura croată        

Limba şi literatura croată - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

croată                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba croată maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de 

lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba croată maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Limba chineză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura chineză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Studii est asiatice (în limba chineză) 

 
x 

LIMBA 

CHINEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura chineză               

Limba şi literatura chineză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura chineză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura chineză 

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura chineză        

Limba şi literatura chineză - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

chineză                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba chineză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 
durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba chineză în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Creative writing 

5. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

6. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

7. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

9. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

12. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

13. Limba şi literatura engleză 

14. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

15. Limba engleză. Practici de comunicare 

16. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

18. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

19. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică 

europeană 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba engleză) 

27. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

28. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

29. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

30. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

31. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

32. Studii britanice 

33. Studii culturale britanice 

34. Studii americane 

35. Studii anglo – americane 

36. Studii irlandeze (limba engleză) 

37. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

38. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

39. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

40. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

41. Traducere specializată (în limba engleză) 

42. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

43. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

44. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

45. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

46. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 
Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - Limba 

şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, limbă 

străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba engleză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba engleză  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Confluenţe literare şi culturale Româno-Franceze 

5. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb.  franceză) 

8. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

11. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

13. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

15. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba franceză) 

19. Limba franceză. Practici de comunicare 

20. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

21. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

22. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

23. Literatura franceză - abordări antropologice 

24. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

25. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

26. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

27. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

28. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

29. Studii francofone 

30. Studii franceze şi francofone 

31. Studii literare franceze 

32. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

33. Romanistică 

34. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

35. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

36. Traductologie – Limba franceză 

37. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

38. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

39. Traducere specializată (în limba franceză) 

40. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

41. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

42. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi literatura 

franceză                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi literatura 

franceză                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba franceză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de 

studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care 

conferă dreptul de a preda disciplina limba franceză în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

7. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

10. Germanistica în context european (lb. germană) 

11. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

12. Limba şi literatura germană 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

15. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba germană) 

18. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

20. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

21. Studii germanistice şi interculturale europene 

22. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

23. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

24. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

25. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

26. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

27. Traducere specializată (în limba germană) 

28. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

29. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

30. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

31. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba germană în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 
durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba germană în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

1. Limba 

germană -

maternă 

 

2. Limba 

germană – 

maternă – 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

7. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

10. Limba şi literatura germană 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba germană) 

16. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

17. Germanistica în context european (lb. germană) 

18. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

20. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

21. Studii germanistice şi interculturale europene 

22. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

23. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

24. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

25. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

26. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

27. Traducere specializată (în limba germană) 

28. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

29. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

30. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

31. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului 

nr. 2530/2007) 
 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura germană   

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(germană) 

Limbi moderne aplicate 

(germană, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(germană) 

Traducere şi interpretare 

(germană, limbă străină) 

1. Limba 

germană -

maternă 

 

2. Limba 

germană – 

maternă – 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului 

nr. 2530/2007) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura germană   

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(germană) 

Limbi moderne aplicate 

(germană, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(germană) 

Traducere şi interpretare 

(germană, limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba germană maternă  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de  mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de 
lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba germană maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba italiană 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

6. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

13. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba italiană) 

14. Romanistică 

15. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

16. Studii lingvistice în limba engleză (în limba italiană) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

20. Traducere specializată (în limba italiană) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

23. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

24. Traductologie – Limba italiană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ITALIANĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Limba italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba italiană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba italiană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

italiană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba italiană 
5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba italiană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ITALIANĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba italiană în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 

durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba italiană  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

japoneză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura japoneză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
Studii est asiatice (în limba japoneză)  x 

LIMBA 

JAPONEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura japoneză               

Limba şi literatura japoneză - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura japoneză - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura japoneză 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

japoneză                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba japoneză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a 

preda disciplina limba japoneză  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Limba 

maghiară  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

maghiară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) 

5. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară) 

10. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară) 

11. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară) 

12. Studii de cultură maghiară 

13. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) 

14. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) 

18. Traducere specializată (în limba maghiară) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) 

21. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) 

22. Traductologie – Limba maghiară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului                             

nr. 5907/2008) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

maghiară                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba maghiară maternă  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba 

maghiară maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

maghiară  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

STUDII 

CULTURALE     
Cultură şi societate – Tradiţie şi modernitate (limba maghiară) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului                            

nr. 5907/2008) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

maghiară                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba maghiară maternă  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba 

maghiară maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Limba 

 polonă  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura polonă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba polonă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba polonă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii polone) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. polonă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba polonă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba polonă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba polonă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba polonă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba polonă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba polonă) 

11. Studii culturale slave (în limba polonă) 

12. Studii lingvistice în limba polonă (în limba polonă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba polonă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba polonă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba polonă) 

16. Traducere specializată (în limba polonă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba polonă) 

18. Traducere şi interpretariat (în limba polonă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba polonă) 

20. Traductologie – Limba polonă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

POLONĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 

5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura polonă               

Limba şi literatura polonă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura polonă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura polonă               

Limba şi literatura polonă - Literatura 

universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

polonă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba polonă maternă  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba polonă  

maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial  

 

Limba portugheză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

portugheză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

portugheză) 

3. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) 

5. Discurs şi argumentare (în limba portugheză) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

portugheză) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba portugheză) 

13. Romanistică 

14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

portugheză) 

15. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

17. limba portugheză) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) 

20. Traducere specializată (în limba portugheză) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) 

23. Traducere şi terminologie (în limba portugheză) 

24. Traductologie – Limba portugheză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  nr. 

5287/ 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

Limba portugheză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba portugheză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 

portugheză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

portugheză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba portugheză 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  nr. 

5287/ 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba portugheză  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii 

care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba portugheză în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba rusă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba rusă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rusă) 

14. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

15. Studii culturale slave (în limba rusă) 

16. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rusă) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

20. Traducere specializată (în limba rusă) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

24. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA  

RUSĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba rusă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă) 

 

x 

LIMBA  

RUSĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba rusă  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 

absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare 

de lungă durată care pot preda disciplina limba rusă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 

 

Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial  

 

1. Limba rusă- 

maternă 

 

2. Limba rusă- 

maternă – 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba rusă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

rusă) 

14. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

15. Studii culturale slave (în limba rusă) 

16. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

rusă) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

20. Traducere specializată (în limba rusă) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

24. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

RUSĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

1. Limba rusă- 

maternă 

 

2. Limba rusă- 

maternă – 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

rusă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

RUSĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba rusă maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii 

care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba rusă maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba rromani - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rromani               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba rromani) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rromani) 

3. Didactica limbilor străine (limbii rromani) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rromani) 

5. Discurs şi argumentare (în limba rromani) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rromani) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rromani) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rromani) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rromani) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rromani) 

11. Studii lingvistice în limba rromani (în limba rromani) 

12. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rromani) 

13. Teoria şi practica traducerii (în limba rromani) 

14. Traducerea textului literar contemporan (în limba rromani) 

15. Traducere specializată (în limba rromani) 

16. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rromani) 

17. Traducere şi interpretariat (în limba rromani) 

18. Traducere şi terminologie (în limba rromani) 

19. Traductologie – Limba rromani 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura rromani 

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura rromani                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba rromani  maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai 

studiilor universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba rromani maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Limba sârbă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura sârbă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba sârbă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba sârbă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii sârbe) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. sârbă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba sârbă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba sârbă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba sârbă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba sârbă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba sârbă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba sârbă) 

11. Studii culturale balcanice (în limba sârbă) 

12. Studii lingvistice în limba sârbă (în limba sârbă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba sârbă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba sârbă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba sârbă) 

16. Traducere specializată (în limba sârbă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba sârbă) 

18. Traducere şi interpretariat (în limba sârbă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba sârbă) 

20. Traductologie – Limba sârbă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura sârbă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura sârbă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba sârbă  maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii 

care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba sârbă maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial  

 

Limba spaniolă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

spaniolă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba spaniolă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) 

14. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) 

18. Traducere specializată (în limba spaniolă) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) 

21. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) 

22. Traductologie – Limba spaniolă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SPANIOLĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

Limba spaniolă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba spaniolă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba spaniolă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba spaniolă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba spaniolă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SPANIOLĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba spaniolă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care 

au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba spaniolă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial  

 

Limba slovacă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura slovacă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba slovacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

slovacă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii slovace) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. slovacă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba slovacă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 

slovacă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba slovacă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

slovacă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba slovacă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

slovacă) 

11. Studii culturale slave (în limba slovacă) 

12. Studii lingvistice în limba slovacă (în limba slovacă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

14. limba slovacă) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba slovacă) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba slovacă) 

17. Traducere specializată (în limba slovacă) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

slovacă) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba slovacă) 

20. Traducere şi terminologie (în limba slovacă) 

21. Traductologie – Limba slovacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 

2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura slovacă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

slovacă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba slovacă maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă 

ai studiilor universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba slovacă maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Limba turcă- 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura turcă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba turcă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

turcă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii turce) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. turcă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba turcă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba turcă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba turcă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

turcă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba turcă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

turcă) 

11. Studii lingvistice în limba turcă (în limba turcă) 

12. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

13. limba turcă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba turcă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba turcă) 

16. Traducere specializată (în limba turcă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

turcă) 

18. Traducere şi interpretariat (în limba turcă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba turcă) 

20. Traductologie – Limba turcă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 

2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura turcă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura turcă   

Limba şi literatura turcă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura turcă               

Limba şi literatura turcă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

turcă                

Notă. Încadrarea pe catedre de limba turcă maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii 

care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată care pot preda disciplina limba turcă maternă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba ucraineană - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura ucraineană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

ucraineană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba ucraineană) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ucrainene) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. ucraineană) 

5. Discurs şi argumentare (în limba ucraineană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba ucraineană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba ucraineană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba ucraineană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba ucraineană) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba ucraineană) 

11. Studii culturale slave (în limba ucraineană) 

12. Studii lingvistice în limba ucraineană (în limba ucraineană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

14. limba ucraineană) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba ucraineană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba ucraineană) 

17. Traducere specializată (în limba ucraineană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba ucraineană) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba ucraineană) 

20. Traducere şi terminologie (în limba ucraineană) 

21. Traductologie – Limba ucraineană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura ucraineană 

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura ucraineană 

Limba şi literatura ucraineană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura ucraineană               

Limba şi literatura ucraineană - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura ucraineană                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba ucraineană maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba ucraineană maternă în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză -

Limba franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

5. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

9. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

17. Traducere specializată (engleză, franceză) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

21. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

 

Limba şi literatura franceză  

- Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba engleză-limba franceză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba engleză-limba franceză în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

5. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

9. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

17. Traducere specializată (engleză, franceză) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

21. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba franceză-limba engleză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina  limba franceză-limba engleză în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză -

Limba germană (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

5. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

11. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, germană) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

14. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

15. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

16. Traducere specializată (engleză, germană) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

18. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

19. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba  engleză-limba germană în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba engleză-limba germană în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba engleză (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) 

2.  

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

4. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba  germană-limba engleză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a  preda disciplina limba germană –limba engleză  în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba germană (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

5. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

11. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(franceză, germană) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

14. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

15. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

16. Traducere specializată (franceză, germană) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

18. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

19. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010)) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba  franceză – limba germană în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai 

sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba franceză – limba 

germană în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal/ 

   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special**/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba franceză (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

5. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

11. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(franceză, germană) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

14. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

15. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

16. Traducere specializată (franceză, germană) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

18. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

19. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba germană-limba franceză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai 

sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba germană –limba 

franceză în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(*) Numai pentru mediul rural. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului  şi sportului nr. 5616/2010.  

 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de 

masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs 
 

Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

                                                                                             Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

 

Învăţământ 

liceal  

1. Limba şi literatura 

română  

 

2. Limba şi literatura 

română – Literatura 

universală 

 

 

 

 

 

FILOLOGIE 

1671.  Limba şi literatura română x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1672.  Limba română x  

1673.  Literatura universală şi comparată x  

1674.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x  

1675.  Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată  x  

1676.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură străină/maternă x  

1677.  Limba şi literatură străină/maternă - Literatura universală şi comparată  x  

1678.  Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x  

1679.  Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x  

1680.  Filologie x  

1681.  Filologie clasică x  

1682.  Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  

1683.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă  x  

1684.  Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x  

1685.  Limba română – Limba străină/maternă x  

1686.  Limba şi literatura română - Balcanologie x  

1687.  Limba şi literatura română - Filologie balcanică x  

1688.  Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x  

1689.  Limba şi literatura română - Etnologie x  

1690.  Biblioteconomie - Limba şi literatura română  x  

1691.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x  

1692.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română  x  

1693.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x  

1694.  Limba străină/maternă - Limba română x  

1695.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română  x  

1696.  Limba maghiară - Limba şi literatura română  x  

1697.  Limba şi literatura română - Limba latină x  

1698.  Limba şi literatura română - Bibliologie x  

1699.  Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x  

1700.  Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x  

1701.  Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x  

1702.  Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x  

1703.  Limba şi literatura străină/maternă -  Limba română x  

1704.  Limba şi literatura română - Istorie x  

FILOSOFIE 
1705.  Filosofie - Limba şi literatura română    x  

1706.  Pedagogie – Limba şi literatura română  x  

ISTORIE 1707.  Istorie – Limba şi literatura română x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1708.  Pedagogie – Limba şi literatura română  x  

TEOLOGIE 

1709.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x  

1710.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x  

1711.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  

1712.  Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x  

1713.  Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x  

1714.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x  

1715.  Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x  

1716.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x  

1717.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x  

1718.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x  

1719.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x  

1720.  Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x  

1721.  Teologie adventistă  didactică - Limba şi literatura română x  
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Învăţământ  

liceal 

 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura 

română - Limba engleză (*) 

 

3. Limba şi literatura 

română – Literatura universală 

 

FILOLOGIE 

1722.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1723.  Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată  x  

1724.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x  

1725.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x  

1726.  Limba engleză - Limba română x  

1727.  Limba română – Limba engleză x  

1728.  Limba şi literatura engleză - Limba română x  

1729.  Limba română - Limba şi literatura engleză x  

1730.  Limba engleză - Limba şi literatura română x  

1731.  Limba şi literatura română - Limba engleză x  

1732.  Limba şi literatura română – Studii americane x  

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura 

română - Limba franceză (*) 

 

3. Limba şi literatura 

română – Literatura universală 

 

FILOLOGIE 

1733.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x  

1734.  Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată  x  

1735.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x  

1736.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x  

1737.  Limba franceză - Limba română x  

1738.  Limba română – Limba franceză x  

1739.  Limba şi literatura franceză - Limba română x  

1740.  Limba română - Limba şi literatura franceză x  

1741.  Limba franceză - Limba şi literatura română x  

1742.  Limba şi literatura română - Limba franceză x  

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura română - Limba 

germană (*) 

 

3. Limba şi literatura 

română – Literatura universală 

 

FILOLOGIE 

1743.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x  

1744.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată  x  

1745.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x  

1746.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

1747.  Limba germană - Limba română x  

1748.  Limba română – Limba germană x  

1749.  Limba şi literatura germană - Limba română x  

1750.  Limba română - Limba şi literatura germană x  

1751.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

1752.  Limba şi literatura română - Limba germană x  

1. Limba şi literatura română- Limba 

maghiară-maternă (*) 

 

2. Limba şi literatura română 

 

3. Limba şi literatura 

română – Literatura universală 

FILOLOGIE 

1753.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română  x  

1754.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba latină 

 

2. Limba latină - Literatura universală 

FILOLOGIE 

1755.  Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  

LIMBA LATINĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1756.  Limbi clasice x  

1757.  Limba şi literatura română - Limba latină x  

1758.  Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

1759.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x  

1760.  Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

1761.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x  

1762.  Limba şi literatura latină (Limbă clasică) – Limbă şi literatură străină/maternă x  

1763.  Limbă şi literatură străină/maternă -  Limba şi literatura latină (Limbă clasică)  x  

TEOLOGIE 

1764.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

1765.  Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

1766.  Teologie romano – catolică didactică – Limba latină x  

ISTORIE 
1767.  Istorie - Limba şi literatura latină x  

1768.  Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

FILOSOFIE 1769.  Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  
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Învăţământ  

liceal 

 

1. Limba greacă veche 

 

2. Limba greacă veche – 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

1770.  Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  

LIMBA GREACĂ 

VECHE (ELINĂ) 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1771.  Limbi clasice x  

1772.  Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

1773.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x  

1774.  Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

1775.  Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x  

TEOLOGIE 
1776.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

1777.  Teologie ortodoxă  didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

ISTORIE 1778.  Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

FILOSOFIE 1779.  Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

Limba neogreacă – Literatură 

universală 
FILOLOGIE 

1780.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x  LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ  

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

1781.  Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x  

1782.  Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1783.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x  

1. Limba bulgară -maternă 

 

2. Limba bulgară -maternă – 

Literatura universală 

 

FILOLOGIE 

1784.  Limba şi literatura română - Limbi balcanice (bulgară) x  
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1785.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x  

1. Limba sârbă-maternă 

 

2. Limba sârbă-maternă - 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

1786.  Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă) x  LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ  MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1787.  Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1788.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă  x  

1789.  Limba şi literatura sârbă şi croată - Limba şi literatura străină/maternă x  

1790.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x  

1. Limba maghiară – maternă 

 

2. Limba maghiară – maternă - 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

1791.  Limba şi literatura maghiară x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului 

nr. 5907/2008) 

1792.  Limba şi literatura maghiară – Istorie x  

1793.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română  x  

1794.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă  x  

1795.  Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă  x  

1796.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x  

1797.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie x  

1798.  Limba şi literatura maghiară – Etnografie x  

1799.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

1800.  Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

1801.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară  x  

1802.  Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x  

1803.  Etnologie - Limba şi literatura maghiară x  

1804.  Etnografie - Limba şi literatura maghiară x  

1805.  Limbi şi literaturi străine (maghiară) x  

1806.  Traducători (maghiară) x  

1807.  Traducere – Interpretariat (maghiară) x  

1808.  Traducere şi interpretare (maghiară) x  

ISTORIE  1809.  Istorie – Limba şi literatura maghiară x  

GEOGRAFIE 1810.  Geografie – Limba şi literatura maghiară x  

SOCIOPSIHOPEDA
GOGIE 

1811.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ  

liceal 

 

1. Limba maghiară – maternă 

 

2. Limba maghiară – maternă - 

Literatura universală 

FILOSOFIE 1812.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului 

nr. 5907/2008) 

TEOLOGIE 

1813.  Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

1814.  Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

1815.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x  

1816.  Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

1817.  Teologie greco-catolică  didactică – Limba şi literatura maghiară x  

1818.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x  

1819.  Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

1820.  Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba şi literatura 

română (*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

 
3. Limba maghiară – maternă - 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

1821.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română  x  

1822.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba engleză(*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

 
3. Limba maghiară – maternă - 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

1823.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză  x  

1824.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba franceză(*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

 
3. Limba maghiară – maternă - 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

1825.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză  x  

1826.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba maghiară- 

maternă – Limba germană(*) 

 
2. Limba maghiară-maternă 

 
3. Limba maghiară – maternă - 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

1827.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană  x  

1828.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ  

liceal 

 

1. Limba cehă – 

maternă  

 

2. Limba cehă – 

maternă - Literatura 

universală 

FILOLOGIE 

1829.  Limba şi literatura cehă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CEHĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1830.  Limba cehă x  

1831.  Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română  x  

1832.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura cehă x  

1833.  Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1834.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x  

1835.  Limba şi literatura cehă – Limba română x  

1836.  Limba română - Limba şi literatura cehă x  

1837.  Limba cehă - Limba şi literatura română x  

1838.  Limba şi literatura română - Limba cehă x  

1839.  Limba cehă - Limba şi literatura străină/maternă x  

1840.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x  

1841.  Limba şi literatura cehă - Limba străină/maternă  x  

1842.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura cehă x  

1843.  Limba cehă – Limba străină/maternă x  

1844.  Limba străină/maternă - Limba cehă x  

1845.  Limbi moderne aplicate (cehă) x  

1846.  Limbi moderne aplicate (cehă – limbă străină/maternă) x  

1847.  Limbi şi literaturi străine (cehă) x  

1848.  Traducători (cehă) x  

1849.  Traducere – Interpretariat (cehă) x  

1850.  Traducere şi interpretare (cehă) x  

1851.  Biblioteconomie – Limba şi literatura cehă x  

GEOGRAFIE 1852.  Geografie – Limba şi literatura cehă x  

ISTORIE 1853.  Istorie – Limba şi literatura cehă x  

TEOLOGIE 

1854.  Teologie reformată - Limba şi literatura cehă x  

1855.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura cehă x  

1856.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura cehă x  

1857.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura cehă x  

1858.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura cehă x  

1859.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura cehă x  

1860.  Teologie baptistă - Limba şi literatura cehă x  

1861.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura cehă x  

JURNALISTICĂ /  
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

1862.  Jurnalistică - Limba şi literatura cehă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1863.  Pedagogie - Limba cehă x  

FILOSOFIE 1864.  Pedagogie - Limba cehă x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 76 

 

Învăţământ  

liceal 

 

1. Limba croată – 

maternă  

 

2. Limba croată – 

maternă - Literatura 

universală 

FILOLOGIE 

 

1865.  Limba şi literatura croată x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CROATĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

1866.  Limba croată x  

1867.  Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română  x  

1868.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura croată x  

1869.  Limba şi literatura română – Limbi balcanice (croată) x  

1870.  Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x  

1871.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x  

1872.  Limba şi literatura croată – Limba română x  

1873.  Limba română - Limba şi literatura croată x  

1874.  Limba croată - Limba şi literatura română x  

1875.  Limba şi literatura română - Limba croată x  

1876.  Limba croată - Limba şi literatura străină/maternă x  

1877.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x  

1878.  Limba şi literatura croată - Limba străină/maternă  x  

1879.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura croată x  

1880.  Limba croată – Limba străină/maternă x  

1881.  Limba străină/maternă - Limba croată x  

1882.  Limbi moderne aplicate (croată) x  

1883.  Limbi moderne aplicate (croată – limbă străină/maternă) x  

1884.  Limbi şi literaturi străine (croată) x  

1885.  Traducători (croată) x  

1886.  Traducere – Interpretariat (croată) x  

1887.  Traducere şi interpretare (croată) x  

1888.  Limba şi literatura sârbă şi croată-Lima şi literatura străină/maternă x  

1889.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x  

1890.  Biblioteconomie – Limba şi literatura croată x  

GEOGRAFIE 1891.  Geografie – Limba şi literatura croată x  

ISTORIE 1892.  Istorie – Limba şi literatura croată x  

TEOLOGIE 

1893.  Teologie reformată - Limba şi literatura croată x  

1894.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura croată x  

1895.  Teologie ortodoxă  didactică - Limba şi literatura croată x  

1896.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura croată x  

1897.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura croată x  

1898.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura croată x  

1899.  Teologie baptistă - Limba şi literatura croată x  

1900.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura croată x  

JURNALISTICĂ / 
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

1901.  Jurnalistică - Limba şi literatura croată x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1902.  Pedagogie - Limba croată x  

FILOSOFIE 1903.  Pedagogie - Limba croată x  
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Învăţământ  

liceal 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză – Literatura universală 

FILOLOGIE 

 

1904.  Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1905.  Limba engleză x  

1906.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x  

1907.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x  

1908.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x  

1909.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x  

1910.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină  x  

1911.  Limba şi literatura engleză – Limba română x  

1912.  Limba română - Limba şi literatura engleză x  

1913.  Limba engleză - Limba şi literatura română x  

1914.  Limba şi literatura română - Limba engleză x  

1915.  Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x  

1916.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x  

1917.  Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă  x  

1918.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x  

1919.  Limba engleză – Limba străină/maternă x  

1920.  Limba străină/maternă - Limba engleză x  

1921.  Limba română - Limba engleză x  

1922.  Limba engleză - Limba română x  

1923.  Limbi moderne aplicate (engleză) x  

1924.  Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x  

1925.  Limbi şi literaturi străine (engleză) x  

1926.  Traducători (engleză) x  

1927.  Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x  

1928.  Traducere – Interpretariat (engleză) x  

1929.  Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x  

1930.  Traducere şi interpretare (engleză) x  

1931.  Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x  

1932.  Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x  

1933.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x  

1934.  Limba engleză – Studii americane x  

1935.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x  

1936.  Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x  

1937.  Literatura universală şi comparată - Limba engleză x  

1938.  Limba engleză - Literatura universală şi comparată x  

1939.  Studii americane x  

GEOGRAFIE 1940.  Geografie – Limba şi literatura engleză x  

1. Limba engleză – Geografie (*) 

2. Limba engleză – Literatura universală 
GEOGRAFIE 1941.  Geografie – Limba şi literatura engleză x  

1. Limba engleză – Istorie (*) 

2. Limba engleză – Literatura universală 
ISTORIE 1942.  Istorie – Limba şi literatura engleză x  

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză – Literatura universală 

ISTORIE 
1943.  Istorie – Limba şi literatura engleză x  

1944.  Studii americane x  

1. Limba engleză- Limba maghiară-maternă (*) 

 

2. Limba engleză 

 

3. Limba engleză – Literatura universală 

FILOLOGIE 

1945.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză  x  

1946.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză – Literatura universală 

TEOLOGIE 

1947.  Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

1948.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

1949.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x  

1950.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x  

1951.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

1952.  Teologie ortodoxă  didactică - Limba şi literatura engleză x  

1953.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x  

1954.  Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

1955.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x  

1956.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x  

1957.  Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

1958.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x  

1959.  Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x  

1960.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

1961.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
1962.  Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1963.  Pedagogie - Limba engleză x  

FILOSOFIE 1964.  Pedagogie - Limba engleză x  

1. Limba engleză –  Limba franceză (*) 

 

2. Limba engleză  

 

3. Limba engleză – Literatura universală 

FILOLOGIE 

1965.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x  

1966.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x  

1967.  Limba şi literatura franceză - Limba engleză x  

1968.  Limba şi literatura engleză - Limba franceză x  

1969.  Limba franceză - Limba şi literatura engleză x  

1970.  Limba engleză - Limba şi literatura franceză x  

1971.  Limba engleză – Limba franceză x  

1972.  Limba franceză - Limba engleză x  

1973.  Traducători (engleză, franceză) x  

1974.  Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x  

1975.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x  

1976.  Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x  

1977.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x  

1. Limba engleză –  Limba şi literatura 

română (*) 

 

2. Limba engleză  

 

3. Limba engleză – Literatura universală 

FILOLOGIE 

1978.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x  

1979.  Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată  x  

1980.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x  

1981.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x  

1982.  Limba engleză - Limba română x  

1983.  Limba română – Limba engleză x  

1984.  Limba şi literatura engleză - Limba română x  

1985.  Limba română - Limba şi literatura engleză x  

1986.  Limba şi literatura română – Studii americane x  

1987.  Limba engleză - Limba şi literatura română x  

1988.  Limba şi literatura română - Limba engleză x  

1. Limba engleză - Limba germană (*) 

 

2. Limba engleză 

 

3. Limba engleză – Literatura universală 

FILOLOGIE 

1989.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x  

1990.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x  

1991.  Limba şi literatura engleză - Limba germană x  

1992.  Limba şi literatura germană - Limba engleză x  

1993.  Limba engleză - Limba şi literatura germană x  

1994.  Limba germană - Limba şi literatura engleză x  

1995.  Limba germană – Limba engleză x  

1996.  Limba engleză - Limba germană x  

1997.  Traducători (engleză, germană) x  

1998.  Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x  

1999.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x  

2000.  Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x  

2001.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x  
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Învăţământ  

liceal 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2002.  Limba şi literatura franceză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2003.  Limba franceză x  

2004.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x  

2005.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x  

2006.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x  

2007.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x  

2008.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină  x  

2009.  Limba şi literatura franceză – Limba română x  

2010.  Limba română - Limba şi literatura franceză x  

2011.  Limba franceză - Limba şi literatura română x  

2012.  Limba şi literatura română - Limba franceză x  

2013.  Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x  

2014.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x  

2015.  Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă  x  

2016.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x  

2017.  Limba franceză – Limba străină/maternă x  

2018.  Limba străină/maternă - Limba franceză x  

2019.  Limba română - Limba franceză x  

2020.  Limba franceză - Limba română  x  

2021.  Limbi moderne aplicate (franceză) x  

2022.  Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x  

2023.  Limbi şi literaturi străine (franceză) x  

2024.  Traducători (franceză) x  

2025.  Traducere – Interpretariat (franceză) x  

2026.  Traducere şi interpretare (franceză) x  

2027.  Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x  

2028.  Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x  

2029.  Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x  

2030.  Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x  

2031.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x  

2032.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x  

2033.  Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x  

2034.  Literatura universală şi comparată - Limba franceză x  

2035.  Limba franceză - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 2036.  Geografie – Limba şi literatura franceză x  

1. Limba franceză – Geografie (*) 

2. Limba franceză - Literatura universală 
GEOGRAFIE 2037.  Geografie – Limba şi literatura franceză x  

1. Limba franceză – Istorie (*) 

2. Limba franceză - Literatura universală 
ISTORIE 2038.  Istorie – Limba şi literatura franceză x  

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză - Literatura universală 

 

ISTORIE 2039.  Istorie – Limba şi literatura franceză x  

TEOLOGIE 

2040.  Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x  

2041.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

2042.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x  

2043.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x  

2044.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

2045.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x  

2046.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x  

2047.  Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

2048.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x  

2049.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x  

2050.  Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

2051.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x  

2052.  Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x  

2053.  Teologie baptistă  - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

2054.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
2055.  Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x  
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Învăţământ  

liceal 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză - Literatura universală 

FILOSOFIE 2056.  Pedagogie - Limba franceză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2057.  Pedagogie - Limba franceză x  

1. Limba franceză –  Limba şi literatura 

română (*) 

 

2. Limba franceză 

 

3. Limba franceză - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2058.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x  

2059.  Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată  x  

2060.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x  

2061.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x  

2062.  Limba franceză - Limba română x  

2063.  Limba română – Limba franceză x  

2064.  Limba şi literatura franceză - Limba română x  

2065.  Limba română - Limba şi literatura franceză x  

2066.  Limba franceză - Limba şi literatura română x  

2067.  Limba şi literatura română - Limba franceză x  

1. Limba franceză - Limba engleză (*) 

 

2. Limba franceză 

 

3. Limba franceză - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2068.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x  

2069.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x  

2070.  Limba şi literatura franceză - Limba engleză x  

2071.  Limba şi literatura engleză - Limba franceză x  

2072.  Limba franceză - Limba şi literatura engleză x  

2073.  Limba engleză - Limba şi literatura franceză x  

2074.  Limba engleză – Limba franceză x  

2075.  Limba franceză - Limba engleză x  

2076.  Traducători (engleză, franceză) x  

2077.  Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x  

2078.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x  

2079.  Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x  

2080.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x  

1. Limba franceză - Limba germană (*) 

 

2. Limba franceză 

 

3. Limba franceză - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2081.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x  

2082.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x  

2083.  Limba şi literatura franceză - Limba germană x  

2084.  Limba şi literatura germană - Limba franceză x  

2085.  Limba franceză - Limba şi literatura germană x  

2086.  Limba germană - Limba şi literatura franceză x  

2087.  Limba germană – Limba franceză x  

2088.  Limba franceză - Limba germană x  

2089.  Traducători (franceză, germană) x  

2090.  Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x  

2091.  Traducere şi interpretare (franceză, germană) x  

2092.  Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x  

2093.  Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x  
1. Limba franceză- Limba maghiară-

maternă (*) 

 
2. Limba franceză 

 

3. Limba franceză - Literatura universală 

 

2094.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x  

2095.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x  

1. Limba japoneză 

 

2. Limba japoneză - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2096.  Limba şi literatura japoneză x  LIMBA 

JAPONEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2097.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română  x  

2098.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura japoneză x  

2099.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă x  

2100.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x  

2101.  Limbi şi literaturi străine (japoneză) x  

1. Limba chineză 

 

2. Limba chineză - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2102.  Limba şi literatura chineză x  LIMBA 

CHINEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2103.  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română  x  

2104.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura chineză x  

2105.  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x  

2106.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x  

2107.  Limbi şi literaturi străine (chineză) x  
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2108.  Limba şi literatura germană x  

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2109.  Limba germană x  

2110.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

2111.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x  

2112.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2113.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x  

2114.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină  x  

2115.  Limba şi literatura germană – Limba română x  

2116.  Limba română - Limba şi literatura germană x  

2117.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

2118.  Limba germană - Limba română x  

2119.  Limba română - Limba germană x  

2120.  Limba şi literatura română - Limba germană x  

2121.  Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2122.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x  

2123.  Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă  x  

2124.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x  

2125.  Limba germană – Limba străină/maternă x  

2126.  Limba străină/maternă - Limba germană x  

2127.  Limbi moderne aplicate (germană) x  

2128.  Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x  

2129.  Limbi şi literaturi străine (germană) x  

2130.  Traducători (germană) x  

2131.  Traducere – Interpretariat (germană) x  

2132.  Traducere şi interpretare (germană) x  

2133.  Traducători (germană, limbă străină/maternă) x  

2134.  Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x  

2135.  Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x  

2136.  Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x  

2137.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x  

2138.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x  

2139.  Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x  

2140.  Literatura universală şi comparată - Limba germană x  

2141.  Limba germană - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 2142.  Geografie – Limba şi literatura germană x  

1. Limba germană – Geografie (*) 

2. Limba germană - Literatura universală 
GEOGRAFIE 2143.  Geografie – Limba şi literatura germană x  

1. Limba germană – Istorie (*) 

2. Limba germană - Literatura universală 
ISTORIE 2144.  Istorie – Limba şi literatura germană x  

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - Literatura universală 

ISTORIE 2145.  Istorie – Limba şi literatura germană x  

TEOLOGIE 

2146.  Teologie reformată - Limba şi literatura germană x  

2147.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2148.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x  

2149.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x  

2150.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2151.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x  

2152.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x  

2153.  Teologie romano - catolică  - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2154.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

2155.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x  

2156.  Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2157.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

2158.  Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x  

2159.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x  

2160.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
2161.  Jurnalistică - Limba şi literatura germană x  

FILOSOFIE 2162.  Pedagogie - Limba germană x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2163.  Pedagogie - Limba germană x  
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Învăţământ liceal 

1. Limba germană –  Limba şi literatura română (*) 

 

2. Limba germană 

 
3. Limba germană - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2164.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x  

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2165.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată  x  

2166.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x  

2167.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

2168.  Limba germană - Limba română x  

2169.  Limba română – Limba germană x  

2170.  Limba şi literatura germană - Limba română x  

2171.  Limba română - Limba şi literatura germană x  

2172.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

2173.  Limba şi literatura română - Limba germană x  

1. Limba germană - Limba franceză (*) 

 

2. Limba germană 

 
3. Limba germană - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2174.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x  

2175.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x  

2176.  Limba şi literatura franceză - Limba germană x  

2177.  Limba şi literatura germană - Limba franceză x  

2178.  Limba franceză - Limba şi literatura germană x  

2179.  Limba germană - Limba şi literatura franceză x  

2180.  Limba germană – Limba franceză x  

2181.  Limba franceză - Limba germană x  

2182.  Traducători (franceză, germană) x  

2183.  Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x  

2184.  Traducere şi interpretare (franceză, germană) x  

2185.  Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x  

2186.  Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x  

1. Limba germană - Limba engleză (*) 

 

2. Limba germană 

 
3. Limba germană - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2187.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x  

2188.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x  

2189.  Limba şi literatura engleză - Limba germană x  

2190.  Limba şi literatura germană - Limba engleză x  

2191.  Limba engleză - Limba şi literatura germană x  

2192.  Limba germană - Limba şi literatura engleză x  

2193.  Limba germană – Limba engleză x  

2194.  Limba engleză - Limba germană x  

2195.  Traducători (engleză, germană) x  

2196.  Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x  

2197.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x  

2198.  Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x  

2199.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x  

1. Limba germană 

 

2. Limba germană – Limba maghiară –maternă (*) 

 

3. Limba germană - Literatura universală 

FILOLOGIE 

2200.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x  

2201.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ  

liceal 

1. Limba germană – maternă 

 

2. Limba germană – maternă – 

Limba germană 

 

3. Limba germană – maternă – 

Literatura universală 

 

FILOLOGIE 

2202.  Limba şi literatura germană x  

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

2203.  Limba germană  x  

2204.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  

2205.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x  

2206.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2207.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană  x  

2208.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină  x  

2209.  Limba şi literatura germană  – Limba română x  

2210.  Limba română - Limba şi literatura germană  x  

2211.  Limba germană - Limba şi literatura română x  

2212.  Limba şi literatura română - Limba germană x  

2213.  Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2214.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x  

2215.  Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă  x  

2216.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x  

2217.  Limba germană - Limba străină/maternă x  

2218.  Limba străină/maternă - Limba germană x  

2219.  Limba germană - Limba română x  

2220.  Limba română - Limba germană x  

2221.  Limbi moderne aplicate (germană) x  

2222.  Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x  

2223.  Limbi şi literaturi străine (germană) x  

2224.  Traducători (germană) x  

2225.  Traducere – Interpretariat (germană) x  

2226.  Traducere şi interpretare (germană) x  

2227.  Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x  

2228.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x  

2229.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x  

2230.  Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x  

2231.  Literatura universală şi comparată - Limba germană x  

2232.  Limba germană - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 2233.  Geografie – Limba şi literatura germană x  

ISTORIE 2234.  Istorie – Limba şi literatura germană  x  

TEOLOGIE 

2235.  Teologie reformată - Limba şi literatura germană  x  

2236.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2237.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană  x  

2238.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană  x  

2239.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2240.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană  x  

2241.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x  

2242.  Teologie romano - catolică  - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2243.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

2244.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x  

2245.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  

2246.  Teologie baptistă - Limba şi literatura germană  x  

2247.  Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

2248.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană  x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
2249.  Jurnalistică - Limba şi literatura germană  x  

FILOSOFIE 2250.  Pedagogie - Limba germană  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2251.  Pedagogie - Limba germană  x  
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Învăţământ 

liceal  

1. Limba italiană 

 

2. Limba italiană – Literatura 

universală 

FILOLOGIE 

2252.  Limba şi literatura italiană x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2253.  Limba italiană x  

2254.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română  x  

2255.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x  

2256.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2257.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x  

2258.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină  x  

2259.  Limba şi literatura italiană – Limba română x  

2260.  Limba română - Limba şi literatura italiană x  

2261.  Limba italiană - Limba şi literatura română x  

2262.  Limba şi literatura română - Limba italiană x  

2263.  Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2264.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x  

2265.  Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă  x  

2266.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x  

2267.  Limba italiană – Limba străină/maternă x  

2268.  Limba străină/maternă - Limba italiană x  

2269.  Limba română - Limba italiană x  

2270.  Limba italiană - Limba română x  

2271.  Limbi moderne aplicate (italiană) x  

2272.  Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x  

2273.  Limbi şi literaturi străine (italiană) x  

2274.  Traducători (italiană) x  

2275.  Traducere – Interpretariat (italiană) x  

2276.  Traducere şi interpretare (italiană) x  

2277.  Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x  

2278.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x  

2279.  Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x  

2280.  Literatura universală şi comparată - Limba italiană x  

2281.  Limba italiană - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 2282.  Geografie – Limba şi literatura italiană x  

ISTORIE 2283.  Istorie – Limba şi literatura italiană x  

TEOLOGIE 

2284.  Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x  

2285.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x  

2286.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x  

2287.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x  

2288.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x  

2289.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x  

2290.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x  

2291.  Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x  

2292.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x  

JURNALISTICĂ /  

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
2293.  Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x  

FILOSOFIE 2294.  Pedagogie - Limba italiană x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2295.  Pedagogie - Limba italiană x  
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Învăţământ 

liceal  

1. Limba rusă- maternă 

 

2. Limba rusă- maternă – 

Literatura universală 

 

3. Limba rusă- maternă – 

Limba rusă – Literatura 

universală 

FILOLOGIE 

 

2296.  Limba şi literatura rusă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

2297.  Limba rusă x  

2298.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română  x  

2299.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x  

2300.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2301.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

2302.  Limba şi literatura rusă – Limba română x  

2303.  Limba română - Limba şi literatura rusă x  

2304.  Limba rusă - Limba şi literatura română x  

2305.  Limba şi literatura română - Limba rusă x  

2306.  Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2307.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x  

2308.  Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă  x  

2309.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

2310.  Limba rusă – Limba străină/maternă x  

2311.  Limba străină/maternă - Limba rusă x  

2312.  Limbi moderne aplicate (rusă) x  

2313.  Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x  

2314.  Limbi şi literaturi străine (rusă) x  

2315.  Traducători (rusă) x  

2316.  Traducere – Interpretariat (rusă) x  

2317.  Traducere şi interpretare (rusă) x  

2318.  Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x  

GEOGRAFIE 2319.  Geografie – Limba şi literatura rusă x  

ISTORIE 2320.  Istorie – Limba şi literatura rusă x  

TEOLOGIE 

2321.  Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x  

2322.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x  

2323.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x  

2324.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura rusă x  

2325.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x  

2326.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

2327.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x  

2328.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

2329.  Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x  

2330.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x  

JURNALISTICĂ /  

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
2331.  Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x  

FILOSOFIE 2332.  Pedagogie - Limba rusă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2333.  Pedagogie - Limba rusă x  
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Învăţământ liceal  

1. Limba rusă 

 

2. Limba rusă – Literatura universală 

FILOLOGIE 

 

2334.  Limba şi literatura rusă x  

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ  

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2335.  Limba rusă x  

2336.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română  x  

2337.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x  

2338.  Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2339.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

2340.  Limba şi literatura rusă – Limba română x  

2341.  Limba română - Limba şi literatura rusă x  

2342.  Limba rusă - Limba şi literatura română x  

2343.  Limba şi literatura română - Limba rusă x  

2344.  Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2345.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x  

2346.  Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă  x  

2347.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  

2348.  Limba rusă – Limba străină/maternă x  

2349.  Limba străină/maternă - Limba rusă x  

2350.  Limbi moderne aplicate (rusă) x  

2351.  Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x  

2352.  Limbi şi literaturi străine (rusă) x  

2353.  Traducători (rusă) x  

2354.  Traducere – Interpretariat (rusă) x  

2355.  Traducere şi interpretare (rusă) x  

2356.  Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x  

GEOGRAFIE 2357.  Geografie – Limba şi literatura rusă x  

Învăţământ liceal 

1. Limba rusă – Geografie (*) 

2. Limba rusă – Literatura universală 
GEOGRAFIE 2358.  Geografie – Limba şi literatura rusă x  

1. Limba rusă – Istorie (*) 

2. Limba rusă – Literatura universală 
ISTORIE 2359.  Istorie – Limba şi literatura rusă x  

Învăţământ liceal 

1. Limba rusă 

 

2. Limba rusă – Literatura universală 

ISTORIE 2360.  Istorie – Limba şi literatura rusă x  

TEOLOGIE 

2361.  Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x  

2362.  Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

2363.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x  

2364.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x  

2365.  Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

2366.  Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura rusă x  

2367.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x  

2368.  Teologie romano -  catolică  - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

2369.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

2370.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x  

2371.  Teologie greco -  catolică  - Litere (Limba şi literatura rusă) x  

2372.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  

2373.  Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x  

2374.  Teologie baptistă – Litere (Limba şi literatura rusă) x  

2375.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
2376.  Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x  

FILOSOFIE 2377.  Pedagogie - Limba rusă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2378.  Pedagogie - Limba rusă x  
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba portugheză 

 

2. Limba portugheză – 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

 

2379.  Limba şi literatura portugheză x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

nr. 5287 / 2004) 

2380.  Limba portugheză x  

2381.  Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română  x  

2382.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x  

2383.  Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x  

2384.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x  

2385.  Limba şi literatura portugheză – Limba română x  

2386.  Limba română - Limba şi literatura portugheză x  

2387.  Limba portugheză - Limba şi literatura română x  

2388.  Limba şi literatura română - Limba portugheză x  

2389.  Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x  

2390.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x  

2391.  Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă  x  

2392.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x  

2393.  Limba portugheză – Limba străină/maternă x  

2394.  Limba străină/maternă - Limba portugheză x  

2395.  Limba portugheză – Limba română x  

2396.  Limba română - Limba portugheză x  

2397.  Limbi moderne aplicate (portugheză) x  

2398.  Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x  

2399.  Limbi şi literaturi străine (portugheză) x  

2400.  Traducători (portugheză) x  

2401.  Traducere – Interpretariat (portugheză) x  

2402.  Traducere şi interpretare (portugheză) x  

2403.  Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x  

GEOGRAFIE 2404.  Geografie – Limba şi literatura portugheză x  

ISTORIE 2405.  Istorie – Limba şi literatura portugheză x  

TEOLOGIE 

2406.  Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x  

2407.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x  

2408.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x  

2409.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x  

2410.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x  

2411.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x  

2412.  Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x  

2413.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x  

JURNALISTICĂ / 
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

2414.  Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x  

FILOSOFIE 2415.  Pedagogie - Limba portugheză x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2416.  Pedagogie - Limba portugheză x  

Învăţământ 

liceal 

1. Limba rromani- maternă 

 

2. Limba rromani- maternă – 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

2417.  Limba şi literatura rromani x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2418.  Limba rromani x  

2419.  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română  x  

2420.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura rromani x  

2421.  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x  

2422.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x  

2423.  Limba şi literatura rromani – Limba română x  

2424.  Limba română - Limba şi literatura rromani x  

2425.  Limba rromani - Limba şi literatura română x  

2426.  Limba şi literatura română - Limba rromani x  

2427.  Limba rromani - Limba şi literatura străină/maternă x  

2428.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x  

2429.  Limba şi literatura rromani - Limba străină/maternă  x  

2430.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura rromani x  

2431.  Limba rromani – Limba străină/maternă x  

2432.  Limba străină/maternă - Limba rromani x  

2433.  Limbi şi literaturi străine (rromani) x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2434.  Pedagogie - Limba rromani x  
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba ucraineană- maternă 

 

2. Limba ucraineană- maternă – 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

 

2435.  Limba şi literatura ucraineană x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2436.  Limba ucraineană x  

2437.  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română  x  

2438.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura ucraineană x  

2439.  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2440.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x  

2441.  Limba şi literatura ucraineană – Limba română x  

2442.  Limba română - Limba şi literatura ucraineană x  

2443.  Limba ucraineană - Limba şi literatura română x  

2444.  Limba şi literatura română - Limba ucraineană x  

2445.  Limba ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x  

2446.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x  

2447.  Limba şi literatura ucraineană - Limba străină/maternă  x  

2448.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x  

2449.  Limba ucraineană – Limba străină/maternă x  

2450.  Limba străină/maternă - Limba ucraineană x  

2451.  Limbi moderne aplicate (ucraineană) x  

2452.  Limbi moderne aplicate (ucraineană – limbă străină/maternă) x  

2453.  Limbi şi literaturi străine (ucraineană) x  

2454.  Traducători (ucraineană) x  

2455.  Traducere – Interpretariat (ucraineană) x  

2456.  Traducere şi interpretare (ucraineană) x  

2457.  Biblioteconomie – Limba şi literatura ucraineană x  

GEOGRAFIE 2458.  Geografie – Limba şi literatura ucraineană x  

ISTORIE 2459.  Istorie – Limba şi literatura ucraineană x  

TEOLOGIE 

2460.  Teologie reformată - Limba şi literatura ucraineană x  

2461.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura ucraineană x  

2462.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura ucraineană x  

2463.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura ucraineană x  

2464.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura ucraineană x  

2465.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura ucraineană x  

2466.  Teologie baptistă - Limba şi literatura ucraineană x  

2467.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura ucraineană x  

JURNALISTICĂ / 
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

2468.  Jurnalistică - Limba şi literatura ucraineană x  

FILOSOFIE 2469.  Pedagogie - Limba ucraineană x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2470.  Pedagogie - Limba ucraineană x  
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba polonă- maternă 

 

2. Limba polonă- maternă – 

Literatura universală 

 

FILOLOGIE 

 

2471.  Limba şi literatura polonă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

POLONĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

2472.  Limba polonă x  

2473.  Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura română  x  

2474.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura polonă x  

2475.  Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2476.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x  

2477.  Limba şi literatura polonă – Limba română x  

2478.  Limba română - Limba şi literatura polonă x  

2479.  Limba polonă - Limba şi literatura română x  

2480.  Limba şi literatura română - Limba polonă x  

2481.  Limba polonă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2482.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x  

2483.  Limba şi literatura polonă - Limba străină/maternă  x  

2484.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura polonă x  

2485.  Limba polonă – Limba străină/maternă x  

2486.  Limba străină/maternă - Limba polonă x  

2487.  Limbi moderne aplicate (polonă) x  

2488.  Limbi moderne aplicate (polonă – limbă străină/maternă) x  

2489.  Limbi şi literaturi străine (polonă) x  

2490.  Traducători (polonă) x  

2491.  Traducere – Interpretariat (polonă) x  

2492.  Traducere şi interpretare (polonă) x  

2493.  Biblioteconomie – Limba şi literatura polonă x  

GEOGRAFIE 2494.  Geografie – Limba şi literatura polonă x  

ISTORIE 2495.  Istorie – Limba şi literatura polonă x  

TEOLOGIE 

2496.  Teologie reformată - Limba şi literatura polonă x  

2497.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura polonă x  

2498.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura polonă x  

2499.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura polonă x  

2500.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x  

2501.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura polonă x  

2502.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x  

2503.  Teologie baptistă - Limba şi literatura polonă x  

2504.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura polonă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
2505.  Jurnalistică - Limba şi literatura polonă x  

FILOSOFIE 2506.  Pedagogie - Limba polonă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2507.  Pedagogie - Limba polonă x  
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba slovacă- maternă 

 

 

2. Limba slovacă- maternă – 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

 

2508.  Limba şi literatura slovacă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

2509.  Limba slovacă x  

2510.  Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura română  x  

2511.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura slovacă x  

2512.  Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2513.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x  

2514.  Limba şi literatura slovacă – Limba română x  

2515.  Limba română - Limba şi literatura slovacă x  

2516.  Limba slovacă - Limba şi literatura română x  

2517.  Limba şi literatura română - Limba slovacă x  

2518.  Limba slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2519.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x  

2520.  Limba şi literatura slovacă - Limba străină/maternă  x  

2521.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x  

2522.  Limba slovacă – Limba străină/maternă x  

2523.  Limba străină/maternă - Limba slovacă x  

2524.  Limbi moderne aplicate (slovacă) x  

2525.  Limbi moderne aplicate (slovacă – limbă străină/maternă) x  

2526.  Limbi şi literaturi străine (slovacă) x  

2527.  Traducători (slovacă) x  

2528.  Traducere – Interpretariat (slovacă) x  

2529.  Traducere şi interpretare (slovacă) x  

2530.  Biblioteconomie – Limba şi literatura slovacă x  

GEOGRAFIE 2531.  Geografie – Limba şi literatura slovacă x  

ISTORIE 2532.  Istorie – Limba şi literatura slovacă x  

TEOLOGIE 

2533.  Teologie reformată - Limba şi literatura slovacă x  

2534.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura slovacă x  

2535.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura slovacă x  

2536.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura slovacă x  

2537.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura slovacă x  

2538.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura slovacă x  

2539.  Teologie baptistă - Limba şi literatura slovacă x  

2540.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura slovacă x  

JURNALISTICĂ /  
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

2541.  Jurnalistică - Limba şi literatura slovacă x  

FILOSOFIE 2542.  Pedagogie - Limba slovacă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2543.  Pedagogie - Limba slovacă x  
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Învăţământ 

liceal  

1. Limba spaniolă 

 

2. Limba spaniolă – 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

 

2544.  Limba şi literatura spaniolă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

2545.  Limba spaniolă x  

2546.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română  x  

2547.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x  

2548.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2549.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x  

2550.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină  x  

2551.  Limba şi literatura spaniolă – Limba română x  

2552.  Limba română - Limba şi literatura spaniolă x  

2553.  Limba spaniolă - Limba şi literatura română x  

2554.  Limba şi literatura română - Limba spaniolă x  

2555.  Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2556.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x  

2557.  Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă  x  

2558.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x  

2559.  Limba spaniolă – Limba străină/maternă x  

2560.  Limba străină/maternă - Limba spaniolă x  

2561.  Limba spaniolă – Limba română x  

2562.  Limba română - Limba spaniolă x  

2563.  Limbi moderne aplicate (spaniolă) x  

2564.  Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x  

2565.  Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x  

2566.  Traducători (spaniolă) x  

2567.  Traducere – Interpretariat (spaniolă) x  

2568.  Traducere şi interpretare (spaniolă) x  

2569.  Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x  

2570.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură spaniolă x  

2571.  Limba şi literatură spaniolă - Literatura universală şi comparată x  

2572.  Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x  

2573.  Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x  

GEOGRAFIE 2574.  Geografie – Limba şi literatura spaniolă x  

ISTORIE 2575.  Istorie – Limba şi literatura spaniolă x  

TEOLOGIE 

2576.  Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x  

2577.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x  

2578.  Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x  

2579.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x  

2580.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x  

2581.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x  

2582.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x  

2583.  Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x  

2584.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x  
JURNALISTICĂ /  

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
2585.  Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x  

FILOSOFIE 2586.  Pedagogie - Limba spaniolă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2587.  Pedagogie - Limba spaniolă x  
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Învăţământ liceal  

1. Limba turcă- maternă 

 

2. Limba turcă- maternă – 

Literatura universală 

FILOLOGIE 

 

2588.  Limba şi literatura turcă x  

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

2589.  Limba turcă x  

2590.  Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura română  x  

2591.  Limba şi literatura română – Limba şi literatura turcă x  

2592.  Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2593.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x  

2594.  Limba şi literatura turcă – Limba română x  

2595.  Limba română - Limba şi literatura turcă x  

2596.  Limba turcă - Limba şi literatura română x  

2597.  Limba şi literatura română - Limba turcă x  

2598.  Limba turcă - Limba şi literatura străină/maternă x  

2599.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x  

2600.  Limba şi literatura turcă - Limba străină/maternă  x  

2601.  Limba străină/maternă - Limba şi literatura turcă x  

2602.  Limba turcă – Limba străină/maternă x  

2603.  Limba străină/maternă - Limba turcă x  

2604.  Limbi moderne aplicate (turcă) x  

2605.  Limbi moderne aplicate (turcă – limbă străină/maternă) x  

2606.  Limbi şi literaturi străine (turcă) x  

2607.  Traducători (turcă) x  

2608.  Traducere – Interpretariat (turcă) x  

2609.  Traducere şi interpretare (turcă) x  

2610.  Biblioteconomie – Limba şi literatura turcă x  

GEOGRAFIE 2611.  Geografie – Limba şi literatura turcă x  

ISTORIE 2612.  Istorie – Limba şi literatura turcă x  

TEOLOGIE 

2613.  Teologie reformată - Limba şi literatura turcă x  

2614.  Teologie ortodoxă - Limba şi literatura turcă x  

2615.  Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura turcă x  

2616.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatura turcă x  

2617.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatura turcă x  

2618.  Teologie baptistă - Limba şi literatura turcă x  

2619.  Teologie baptistă didactică- Limba şi literatura turcă x  

JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 
2620.  Jurnalistică - Limba şi literatura turcă x  

FILOSOFIE 2621.  Pedagogie - Limba turcă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2622.  Pedagogie - Limba turcă x  

Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă : 
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993 ; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  într-o 

nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
 Disciplina literatură universală în învăţământul liceal poate fi predată de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care au înscrisă pe diploma 

de licenţă una din specializările prevăzută în prezentul Centralizator la aria curriculară „Limbă şi comunicare” pentru disciplinele limba şi literatura română, limbi clasice sau limbi moderne/materne. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              
 

Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba şi literatura 

română 

 

2. Limba şi literatura 

română – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Comunicare interculturală 

4. Cultură şi literatură română 

5. Cultură şi civilizaţie europeană 

6. Didactici ale disciplinelor filologice 

7. Dinamica limbii române contemporane 

8. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

9. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

10. Editarea şi promovarea produselor culturale 

11. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

12. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

13. Hermeneutică şi ideologie literară 

14. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

15. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

16. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

17. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

18. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

19. Limba română în context romanic 

20. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

21. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

22. Limba şi literatura română 

23. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

24. Limbă şi comunicare 

25. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

26. Literatura română modernă şi contemporană 

27. Literatură şi cultură românească în context european 

28. Literatură română în context european 

29. Literatura română şi modernismul european 

30. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

31. Literatura română - Relevanţe europene 

32. Literatură română şi hermeneutică literară 

33. Literatură universală şi comparată 

34. Lingvistică generală şi românească 

35. Managementul resurselor culturale 

36. Modele clasice în cultura română 

37. Modernism şi postmodernism în literatură 

38. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

39. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

40. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

41. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

42. Scriere creatoare şi traducere literară 

43. Structura limbii române actuale 

44. Studii culturale românesti în context european 

45. Studii literare româneşti 

46. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

47. Studii de limba şi literatura română 

48. Studii de gen din perspectivă culturală 

49. Studii de românistică  

50. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

51. Teoria şi practica editării 

52. Teoria şi practica limbii şi a literaturii romane în învăţământul actual        

53. Teoria literaturii şi literatură comparată 

54. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă - Limba şi 

literatura română  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

străină/maternă 

Limba şi literatura 

străină/maternă - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba şi literatura română – literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba şi literatura română – literatura universală în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 

 



 94 

Învăţământ 

liceal 

1. Limba 

latină 

 

2. Limba 

latină – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română                  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii actuale 

2. Discurs şi argumentare (în limba latină) 

3. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) 

4. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

6. Literatura latină între clasicism şi modernitate 

7. Romanistică 

8. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) 

9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) 

10. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) 

11. Traducere specializată (în limba latină) 

12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) 

13. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) 

14. Traducere şi terminologie (în limba latină) 

15. Traductologie – Limba latină 

x 

LIMBA 

LATINĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 

literatura română  

Literatura universală şi comparată - Limba şi 

literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - Literatură 

universală şi comparată 

Limba şi literatura străină/maternă - Limba latină 

Limba latină - Limba şi literatura străină/maternă  

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba latină – literatura universală  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit 

cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul  de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de 
lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina de limba latină – literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Învăţământ 

liceal  

1. Limba 

greacă 

veche 

 

2. Limba 

greacă 

veche - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura străină/maternă  - Limba 

greacă veche 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii actuale 

2. Discurs şi argumentare (în limba latină) 

3. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) 

4. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

6. Literatura latină între clasicism şi modernitate 

7. Romanistică 

8. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) 

9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) 

10. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) 

11. Traducere specializată (în limba latină) 

12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) 

13. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) 

14. Traducere şi terminologie (în limba latină) 

15. Traductologie – Limba latină 

x 

LIMBA 

GREACĂ 

VECHE 

(ELINA) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba greacă veche - Limba şi literatura 

străină/maternă  

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba greacă veche– literatura universală  în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 
absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare 

de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba greacă veche – literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba 

neogreacă 

 

2. Limba 

neogreacă - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba neogreacă 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) 

3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) 

8. Limba şi literatura neogreacă 

9. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate 

10. Limba neogreacă. Practici de comunicare 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) 

12. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european 

13. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană 

14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

neogreacă) 

16. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă 

17. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) 

19. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) 

23. Traducere specializată (în limba neogreacă) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) 

26. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) 

27. Traductologie – Limba neogreacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA  

NEOGREACĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba neogreacă 

Limba neogreacă - Limba şi literatura română   

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - Limba 

neogreacă 

Literatura universală şi comparată - Limba 

neogreacă 

Limba neogreacă - Literatură universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba neogreacă 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba neogreacă – literatura universală   în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 

absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare 
de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba neogreacă– literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba bulgară  - 

maternă 

 

2. Limba bulgară  - 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura bulgară               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) 

5. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară) 

11. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) 

12. Studii culturale slave (în limba bulgară) 

13. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) 

17. Traducere specializată (în limba bulgară) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) 

19. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) 

20. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) 

21. Traductologie – Limba bulgară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura bulgară               

Limba şi literatura bulgară - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura bulgară - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura bulgară   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura bulgară        

Limba şi literatura bulgară - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

bulgară                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba bulgară maternă-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba bulgară maternă - literatura universală în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba cehă - 

maternă 

 

2. Limba cehă – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura cehă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba cehă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba cehă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba cehă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cehă) 

11. Studii culturale slave (în limba cehă) 

12. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba cehă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) 

16. Traducere specializată (în limba cehă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) 

18. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba cehă) 

20. Traductologie – Limba cehă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

CEHĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura cehă               

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura cehă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura cehă        

Limba şi literatura cehă - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

cehă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba cehă maternă-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu 

diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba cehă maternă-literatura universală în conformitate cu prevederile 

prezentului Centralizator. 

1. Limba croată  - 

maternă 

 

2. Limba croată  - 

maternă – Literatura 

universală 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura croată               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba croată) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba croată) 

3. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) 

5. Discurs şi argumentare (în limba croată) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba croată) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba croată) 

11. Studii culturale balcanice (în limba croată) 

12. Studii culturale slave (în limba croată) 

13. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba croată) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba croată) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată) 

17. Traducere specializată (în limba croată) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba croată) 

20. Traducere şi terminologie (în limba croată) 

21. Traductologie – Limba croată 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

CROATĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura croată               

Limba şi literatura croată  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura croată - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura croată               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura croată        

Limba şi literatura croată - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

croată                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba croată-literatura universală maternă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba croată maternă-literatura universală în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba 

chineză 

 

2. Limba 

chineză 

Literatura 

universală 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura chineză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Studii est asiatice (în limba chineză) 

 
x 

LIMBA 

CHINEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura chineză               

Limba şi literatura chineză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura chineză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura chineză 

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura chineză        

Limba şi literatura chineză - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

chineză                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba chineză-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 
absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care 

conferă dreptul de a ocupa catedre de limba chineză-literatura universală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză -

Literatura 

universală 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Creative writing 

5. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

6. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

7. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

9. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

12. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

13. Limba şi literatura engleză 

14. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

15. Limba engleză. Practici de comunicare 

16. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

17. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

18. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

19. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

20. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

engleză) 

27. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

28. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

29. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

30. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

31. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

32. Studii britanice 

33. Studii culturale britanice 

34. Studii americane 

35. Studii anglo – americane 

36. Studii irlandeze (limba engleză) 

37. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

38. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

39. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

40. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

41. Traducere specializată (în limba engleză) 

42. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

43. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

44. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

45. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

46. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010)) 
Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, limbă 

străină) 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză -

Literatura 

universală 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - Limba 

şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, limbă 

străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba engleză-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba engleză-literatura universală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal  

 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză  - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Confluenţe literare şi culturale Româno-Franceze 

5. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb.  franceză) 

8. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

11. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

13. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

15. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba franceză) 

19. Limba franceză. Practici de comunicare 

20. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

21. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

22. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

23. Literatura franceză - abordări antropologice 

24. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

25. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

26. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

27. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

28. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

29. Studii francofone 

30. Studii franceze şi francofone 

31. Studii literare franceze 

32. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

33. Romanistică 

34. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

35. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

36. Traductologie – Limba franceză 

37. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

38. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

39. Traducere specializată (în limba franceză) 

40. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

41. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

42. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba franceză-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 

absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care 

conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba franceză-literatura universală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană  - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

7. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

10. Limba şi literatura germană 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba germană) 

16. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

17. Germanistica în context european (lb. germană) 

18. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

20. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

21. Studii germanistice şi interculturale europene 

22. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

23. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

24. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

25. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

26. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

27. Traducere specializată (în limba germană) 

28. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

29. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

30. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

31. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană  - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba germană-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) 

este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus 

şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba germană-literatura 

universală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal  

 

1. Limba germană – 

maternă 

 

2. Limba germană – 

maternă – Limba 

germană 

 

3. Limba germană – 

maternă - Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

7. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

10. Limba şi literatura germană 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba germană) 

16. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

17. Germanistica în context european (lb. germană) 

18. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

20. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

21. Studii germanistice şi interculturale europene 

22. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

23. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

24. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

25. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

26. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

27. Traducere specializată (în limba germană) 

28. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

29. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

30. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

31. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului 

nr. 2530/2007) 
 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

1. Limba germană – 

maternă 

 

2. Limba germană – 

maternă – Limba 

germană 

 

3. Limba germană – 

maternă - Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului 

nr. 2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba germană maternă-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba germană maternă-literatura universală în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba 

italiană 

 

2. Limba 

italiană - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

6. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

13. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba italiană) 

14. Romanistică 

15. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

16. Studii lingvistice în limba engleză (în limba italiană) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

20. Traducere specializată (în limba italiană) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

23. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

24. Traductologie – Limba italiană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ITALIANĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

1. Limba 

italiană 

 

2. Limba 

italiană - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba italiană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba italiană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba italiană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba italiană 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba italiană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ITALIANĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba germană maternă-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu 

diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba germană maternă-literatura universală în conformitate cu prevederile 

prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba japoneză 

 

2. Limba japoneză - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura japoneză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
Studii est asiatice (în limba japoneză)  x 

LIMBA 

JAPONEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura japoneză               

Limba şi literatura japoneză - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura japoneză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura japoneză 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura japoneză                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba japoneză-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu 

diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba japoneză-literatura universală în conformitate cu prevederile 

prezentului Centralizator. 

1. Limba maghiară - 

maternă 

 

2. Limba maghiară – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

maghiară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) 

5. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară) 

10. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară) 

11. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară) 

12. Studii de cultură maghiară 

13. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) 

14. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) 

18. Traducere specializată (în limba maghiară) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) 

21. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) 

22. Traductologie – Limba maghiară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 

5907/2008) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura maghiară                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba maghiară maternă-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba maghiară maternă-literatura universală în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba maghiară - 

maternă 

 

2. Limba maghiară – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

STUDII 

CULTURALE     
Cultură şi societate – Tradiţie şi modernitate (limba maghiară) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului                 

nr. 5907/2008) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura maghiară                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba maghiară maternă-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba maghiară maternă-literatura universală în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 

1. Limba polonă - 

maternă 

 

2. Limba polonă – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura polonă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

polonă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba polonă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii polone) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. polonă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba polonă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba polonă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba polonă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba polonă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba polonă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba polonă) 

11. Studii culturale slave (în limba polonă) 

12. Studii lingvistice în limba polonă (în limba polonă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba polonă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba polonă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba polonă) 

16. Traducere specializată (în limba polonă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba polonă) 

18. Traducere şi interpretariat (în limba polonă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba polonă) 

20. Traductologie – Limba polonă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

POLONĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5287 / 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura polonă               

Limba şi literatura polonă  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura polonă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura polonă               

Limba şi literatura polonă - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura polonă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba polonă maternă-literatura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă studiile universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba polonă maternă-literatura universală în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal  

 

1. Limba portugheză  

 

2. Limba portugheză – 

Literatura universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

portugheză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

portugheză) 

3. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) 

5. Discurs şi argumentare (în limba portugheză) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

portugheză) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba portugheză) 

13. Romanistică 

14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

portugheză) 

15. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

17. limba portugheză) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) 

20. Traducere specializată (în limba portugheză) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) 

23. Traducere şi terminologie (în limba portugheză) 

24. Traductologie – Limba portugheză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării  nr. 5287/ 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

1. Limba portugheză  

 

2. Limba portugheză – 

Literatura universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba portugheză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 

portugheză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

portugheză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba portugheză 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării  nr. 5287/ 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba portugheză-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii 

universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) 

cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă 

dreptul de a ocupa catedre de  limba portugheză-literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 

 

 

 

 

 



 106 

Învăţământ 

liceal 

1. Limba rusă  

 

2. Limba rusă – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba rusă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rusă) 

14. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

15. Studii culturale slave (în limba rusă) 

16. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rusă) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

20. Traducere specializată (în limba rusă) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

24. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA  

RUSĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

1. Limba rusă - 

maternă 

 

2. Limba rusă – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba rusă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă) 

 

x 

LIMBA  

RUSĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba rusă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba rusă-literatura universală  în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba rusă - 

maternă 

 

2. Limba rusă – 

maternă – Literatura 

universală 

 

3. Limba rusă- 

maternă – Limba 

rusă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

rusă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în 

limbile moderne (în limba rusă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

rusă) 

14. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

15. Studii culturale slave (în limba rusă) 

16. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

rusă) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

20. Traducere specializată (în limba rusă) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

24. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

RUSĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

1. Limba rusă - 

maternă 

 

2. Limba rusă – 

maternă – Literatura 

universală 

 

3. Limba rusă- 

maternă – Limba 

rusă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

rusă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

RUSĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura rusă               

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba rusă maternă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul 

de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba rusă maternă-

literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba rromani - 

maternă 

 

2. Limba rromani – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rromani               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba rromani) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rromani) 

3. Didactica limbilor străine (limbii rromani) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rromani) 

5. Discurs şi argumentare (în limba rromani) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rromani) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rromani) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rromani) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rromani) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rromani) 

11. Studii lingvistice în limba rromani (în limba rromani) 

12. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rromani) 

13. Teoria şi practica traducerii (în limba rromani) 

14. Traducerea textului literar contemporan (în limba rromani) 

15. Traducere specializată (în limba rromani) 

16. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rromani) 

17. Traducere şi interpretariat (în limba rromani) 

18. Traducere şi terminologie (în limba rromani) 

19. Traductologie – Limba rromani 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 

 (programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura rromani 

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura rromani                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba rromani  maternă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de 

mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba rromani maternă-

literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1. Limba sârbă - 

maternă 

 

2. Limba sârbă – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura sârbă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba sârbă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba sârbă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii sârbe) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. sârbă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba sârbă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba sârbă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba sârbă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba sârbă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba sârbă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba sârbă) 

11. Studii culturale balcanice (în limba sârbă) 

12. Studii lingvistice în limba sârbă (în limba sârbă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba sârbă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba sârbă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba sârbă) 

16. Traducere specializată (în limba sârbă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba sârbă) 

18. Traducere şi interpretariat (în limba sârbă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba sârbă) 

20. Traductologie – Limba sârbă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura sârbă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura sârbă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba sârbă  maternă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de 

mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba sârbă maternă-

literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

 

Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba spaniolă - 

maternă 

 

2. Limba spaniolă – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

spaniolă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba spaniolă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) 

14. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) 

18. Traducere specializată (în limba spaniolă) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) 

21. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) 

22. Traductologie – Limba spaniolă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SPANIOLĂ 

 (programa 

aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

1. Limba spaniolă - 

maternă 

 

2. Limba spaniolă – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba spaniolă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba spaniolă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba spaniolă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba spaniolă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SPANIOLĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba spaniolă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai 

sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba spaniolă-literatura 

universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba slovacă - 

maternă 

 

2. Limba slovacă – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura slovacă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba slovacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

slovacă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii slovace) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. slovacă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba slovacă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 

slovacă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba slovacă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

slovacă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba slovacă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

slovacă) 

11. Studii culturale slave (în limba slovacă) 

12. Studii lingvistice în limba slovacă (în limba slovacă) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

14. limba slovacă) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba slovacă) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba slovacă) 

17. Traducere specializată (în limba slovacă) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

slovacă) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba slovacă) 

20. Traducere şi terminologie (în limba slovacă) 

21. Traductologie – Limba slovacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 

2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura slovacă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

slovacă                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba slovacă maternă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul 

de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba slovacă 

maternă-literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1. Limba turcă - 

maternă 

 

2. Limba turcă – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura turcă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba turcă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

turcă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii turce) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. turcă) 

5. Discurs şi argumentare (în limba turcă) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba turcă) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba turcă) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

turcă) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba turcă) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

turcă) 

11. Studii lingvistice în limba turcă (în limba turcă) 

12. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

13. limba turcă) 

14. Teoria şi practica traducerii (în limba turcă) 

15. Traducerea textului literar contemporan (în limba turcă) 

16. Traducere specializată (în limba turcă) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

turcă) 

18. Traducere şi interpretariat (în limba turcă) 

19. Traducere şi terminologie (în limba turcă) 

20. Traductologie – Limba turcă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 

2530/2007) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura turcă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura turcă   

Limba şi literatura turcă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura turcă               

Limba şi literatura turcă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

turcă                

Notă. Încadrarea pe catedre de limba turcă maternă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul 

de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba turcă maternă-

literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba ucraineană - 

maternă 

 

2. Limba ucraineană – 

maternă – Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura ucraineană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba ucraineană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

ucraineană) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ucrainene) – Fundamente 

şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. ucraineană) 

5. Discurs şi argumentare (în limba ucraineană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 

ucraineană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba ucraineană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

ucraineană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba ucraineană) 

10. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

ucraineană) 

11. Studii culturale slave (în limba ucraineană) 

12. Studii lingvistice în limba ucraineană (în limba ucraineană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

14. limba ucraineană) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba ucraineană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba 

ucraineană) 

17. Traducere specializată (în limba ucraineană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

ucraineană) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba ucraineană) 

20. Traducere şi terminologie (în limba ucraineană) 

21. Traductologie – Limba ucraineană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura ucraineană 

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura ucraineană 

Limba şi literatura ucraineană - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura ucraineană               

Limba şi literatura ucraineană - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

ucraineană                  

Notă. Încadrarea pe catedre de limba ucraineană maternă-litertura universală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) 

este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în 

tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba 

ucraineană maternă-literatura universală  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză-

Limba franceză (*) 

 

3. Limba engleză – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

5. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

9. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

17. Traducere specializată (engleză, franceză) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

21. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba engleză-limba franceză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba engleză-limba franceză în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba engleză (*) 

 

3. Limba franceză – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

5. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

9. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

17. Traducere specializată (în limba engleză) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

20. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

21. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba franceză-limba engleză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba franceză-limba engleză în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză -

Limba germană (*) 

 

3. Limba engleză – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

5. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

11. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, germană) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

14. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

15. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

16. Traducere specializată (engleză, germană) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

18. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

19. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba  engleză-limba germană în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de limba engleză-limba germană în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba engleză (*) 

 

3. Limba germană – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

5. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

11. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, germană) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

14. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

15. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

16. Traducere specializată (engleză, germană) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

18. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

19. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba  germană-limba engleză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba germană –limba engleză  în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal  

 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba germană (*) 

 

3. Limba franceză -

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

2. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

3. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

4. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

5. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

6. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

7. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

8. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

9. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

10. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(franceză, germană) 

11. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

12. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

13. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

14. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

15. Traducere specializată (franceză, germană) 

16. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

17. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

18. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba  franceză – limba germană în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai 

sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre limba franceză – limba 

germană în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal  

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba franceză (*) 

 

3. Limba germană – 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

5. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

6. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

7. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

8. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

9. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

10. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

11. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(franceză, germană) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

13. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

14. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

15. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

16. Traducere specializată (franceză, germană) 

17. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

18. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

19. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA  

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

Notă. Încadrarea pe catedre de limba germană-limba franceză în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de  limba germană - limba franceză 

în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
(*) Numai pentru mediul rural. 

 

Notă.(1) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de 

masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

(2) Disciplina literatură universală în învăţământul liceal poate fi predată de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat 

care au înscrisă pe diploma de licenţă una din specializările prevăzută în prezentul Centralizator la aria curriculară „Limbă şi comunicare” pentru disciplinele limba şi literatura română, limbi clasice 

sau limbi moderne/materne. 
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Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  

                                        Disciplina: Matematică 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

Învăţământ liceal/ 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul 

special** 

 

 

Matematică 

MATEMATICĂ 

1.  Matematică x  

MATEMATICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 

/ 2010) 

2.  Matematică (în limbi străine) x  

3.  Matematici pure x  

4.  Matematică - Mecanică x  

5.  Matematică - Fizică x  

6.  Matematică - Informatică x  

7.  Matematici aplicate x  

8.  Matematici aplicate (în limbi străine) x  

9.  Matematică - Studii avansate x  

10.  Matematică economică x  

11.  Geometrie x  

12.  Informatică (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993) x  

13.  Cercetări operaţionale x  

FIZICĂ 14.  Fizică - Matematică x  

ŞTIINŢE APLICATE 15.  Inginerie matematică x  

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul 

special** 

 

 

Matematică 

MATEMATICĂ 

16.  Matematică  x 

17.  Matematică (în limbi străine)  x 

18.  Matematici pure  x 

19.  Matematică - Mecanică  x 

20.  Matematică - Fizică  x 

MATEMATICĂ– 

FIZICĂ 
21.  Matematică - Fizică  x 

Învăţământ liceal/ 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Matematică – Fizică (*) 

MATEMATICĂ 22.  Matematică - Fizică x  

FIZICĂ 23.  Fizică - Matematică x  

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Matematică – Fizică (*) 

MATEMATICĂ 24.  Matematică - Fizică  x 

MATEMATICĂ – 

FIZICĂ 
25.  Matematică - Fizică  x 

(*) Numai pentru mediul rural. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  

 

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului  nr. 84/1995,  republicată, 

cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare)  

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Anul de 

completare 
Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Matematică 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
MATEMATICĂ      

26.  Matematică x 

MATEMATICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

27.  Matematici aplicate               x 

28.  Matematică informatică               x 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 
29.  Matematică şi informatică aplicată în inginerie x 

 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  

 
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina matematică poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu 

specializările nominalizate mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul  

de licenţă            

Nivelul de studii 

 

 

 

Programul de studiu de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ  

liceal / Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special**  

Matematică 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
MATEMATICĂ      

1. Matematică 

 

2. Matematici 

aplicate     

           

3. Matematică 
informatică               MATEMATICĂ 

1. Algebră 

2. Algebră şi geometrie 

3. Analiză matematică 
4. Analiză reală şi complexă 

5. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 

6. Criptografie şi teoria codurilor 
7. Geometrie 

8. Matematică 
9. Matematică aplicată 

10. Matematică aplicată în informatică 

11. Matematică didactică 
12. Matematici aplicate 

13. Matematică computaţională 

14. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice 
15. Matematici financiare 

16. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică 

17. Matematică informatică aplicată 
18. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor 

19. Modelare interdisciplinară 

20. Modele matematice în mecanică şi astronomie 
21. Modele matematice şi statistică aplicată  

22. Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul 

financiar - bancar  
23. Modelare şi tehnologii informatice 

24. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa 

materialelor 
25. Statistică aplicată şi informatică 

26. Structuri matematice fundamentale 

27. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii 

x 

MATEMATICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 
APLICATE 

Matematică şi 

informatică aplicată 
în inginerie 

Notă. Încadrarea pe catedre de matematică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 

absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu 

diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina matematică în conformitate cu prevederile prezentului 

Centralizator. 
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru 

modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  
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Aria curriculară: TEHNOLOGII 

Disciplinele: Informatică; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor  

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de 

a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 
de încadrare) 

 

PROFILUL / DOMENIUL 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

Specializarea 

de  

lungă 
durată 

de  

scurtă  
durată 

Învăţământ 

liceal 

 

1) Informatică 

 

2) Informatică - Tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor 

 

 

3) Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

INFORMATICĂ 

1.  Informatică* x  

INFORMATICĂ ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

2.  Informatică economică x  

3.  Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării* x  

4.  Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x  

5.  Informatică – tehnologii asistate de calculator* x  

6.  Informatică – tehnologii asistate pe calculator* x  

7.  Informatică aplicată* x  

8.  Informatică – tehnologia informaţiei* x  

9.  Informatică aplicată şi programare* x  

10.  Roboţi industriali x  

11.  Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x  

12.  Automatică şi calculatoare x  

13.  Tehnologia informaţiei x  

14.  Tehnologie informatică x  

15.  Automatizări şi tehnică de calcul x  

16.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

17.  Informatică didactică* x  

18.  Informatică medicală x  

19.  Informatică distribuită* x  

20.  Proinfo* x  

21.  Specinfo* x  

MATEMATICĂ 

22.  Matematică – Informatică x  

23.  Informatică x  

24.  Maşini de calcul x  

25.  Cercetări operaţionale x  

ECONOMIC 

26.  Informatică economică x  

27.  Informatică managerială x  

28.  Cibernetică şi informatică economică x  

29.  Informatică şi contabilitate x  

30.  Cibernetică şi previziune economică x  

31.  Contabilitate şi informatică de gestiune x  

32.  Econometrie informatică x  

33.  Cibernetică x  

34.  Finanţe, contabilitate, informatică x  

35.  Finanţe, contabilitate şi informatică x  

36.  Planificare şi cibernetică economică x  

37.  Cibernetică economică x  

ŞTIINŢE ECONOMICE 38.  Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x  

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A 
CALCULATOARELOR/ 

INGINERIA SISTEMELOR ŞI 
A CALCULATOARELOR 

39.  Calculatoare x  

40.  Calculatoare (în limbi străine) x  

41.  Automatică x  

42.  Automatică şi informatică industrială x  

43.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

44.  Automatică şi calculatoare x  

45.  Automatică şi informatică economică x  

46.  Informatică aplicată x  

47.  Informatică tehnică x  

48.  Sisteme cu microprocesoare x  

49.  Automatică şi informatică aplicată x  
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Învăţământ 

liceal 

 

1) Informatică 

 

2) Informatică - Tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor 

 

3) Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ELECTRIC / 

INGINERIE ELECTRICĂ 

50.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

INFORMATICĂ ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

51.  Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x  

52.  Automatizări şi calculatoare x  

53.  Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x  

54.  Automatizări x  

55.  Automatică x  

56.  Automatică şi informatică industrială x  

57.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

MECANICĂ 

58.  Roboţi industriali x  

59.  Mecatronică  x  

60.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  

MECATRONICĂ 
61.  Mecatronică x  

62.  Roboţi industriali x  

ELECTROMECANICĂ 63.  Roboţi industriali x  

MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 64.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR / 

AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE CALCUL 

65.  Tehnologie informatică  x  

66.  Informatică x  

67.  Informatică aplicată x  

68.  Tehnică de calcul x  

69.  Informatică tehnică x  

INGINERIE MECANICĂ 70.  Mecatronică  x  

ŞTIINŢE APLICATE 71.  Informatică industrială x  

FIZICĂ 
72.  Fizică informatică x  

73.  Fizică - Informatică x  

Învăţământ 

liceal 

Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 
INFORMATICĂ 74.  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x  

  Anul de 

completare 

 

Tehnologii asistate de 

calculator 

INFORMATICĂ 

75.  Informatică* x  

76.  Informatică economică x  

77.  Informatică -  tehnologia informaţiei şi comunicării* x  

78.  Informatică -  tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x  

79.  Informatică - tehnologii asistate de calculator* x  

80.  Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x  

81.  Informatică aplicată* x  

82.  Informatică - tehnologia informaţiei* x  

83.  Informatică aplicată şi programare* x  

84.  Roboţi industriali x  

85.  Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x  

86.  Automatică şi calculatoare x  

87.  Tehnologia informaţiei x  

88.  Tehnologie informatică x  

89.  Automatizări şi tehnică de calcul x  

90.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

91.  Informatică didactică* x  

92.  Informatică medicală x  

93.  Informatică distribuită* x  

94.  Proinfo* x  

95.  Specinfo* x  

96.  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x  

MATEMATICĂ 

97.  Matematică - Informatică x  

98.  Informatică x  

99.  Maşini de calcul x  

100.  Cercetări operaţionale x  
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  Anul de 

completare 

 

Tehnologii asistate de 

calculator 

ECONOMIC 

101.  Informatică economică x  

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

102.  Informatică managerială x  

103.  Cibernetică şi informatică economică x  

104.  Informatică şi contabilitate x  

105.  Cibernetică şi previziune economică x  

106.  Contabilitate şi informatică de gestiune x  

107.  Econometrie informatică x  

108.  Cibernetică x  

109.  Finanţe, contabilitate, informatică x  

110.  Finanţe, contabilitate şi  informatică x  

111.  Planificare şi cibernetică economică x  

112.  Cibernetică economică x  

ŞTIINŢE ECONOMICE 113.  Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x  

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR/ 

INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR 

114.  Calculatoare x  

115.  Calculatoare (în limbi străine) x  

116.  Automatică x  

117.  Automatică şi informatică industrială x  

118.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

119.  Automatică şi calculatoare x  

120.  Automatică şi informatică economică x  

121.  Informatică aplicată x  

122.  Informatică tehnică x  

123.  Sisteme cu microprocesoare x  

124.  Automatică şi informatică aplicată x  

ELECTRIC / 

INGINERIE ELECTRICĂ 

125.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

126.  Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x  

127.  Automatizări şi calculatoare x  

128.  Automatizări x  

129.  Automatică x  

130.  Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x  

131.  Automatică şi informatică industrială x  

132.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

MECANICĂ 

133.  Roboţi industriali x  

134.  Mecatronică  x  

135.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  

ELECTROMECANICĂ 136.  Roboţi industriali x  

MECATRONICĂ 
137.  Mecatronică x  

138.  Roboţi industriali x  

MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 139.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR / 

AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 

CALCUL 

140.  Tehnologie informatică  x  

141.  Informatică x  

142.  Informatică aplicată x  

143.  Tehnică de calcul x  

144.  Informatică tehnică x  

INGINERIE MECANICĂ 145.  Mecatronică  x  

ŞTIINŢE APLICATE 146.  Informatică industrială x  

FIZICĂ 
147.  Fizică informatică x  

148.  Fizică - Informatică x  
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Învăţământ 

gimnazial 

 

Opţional în domeniul informatică / 

Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

INFORMATICĂ 

149.  Informatică* x x 

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

150.  Informatică economică x x 

151.  Informatică -  tehnologia informaţiei şi comunicării* x x 

152.  Informatică -  tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x x 

153.  Informatică - tehnologii asistate de calculator* x x 

154.  Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x x 

155.  Informatică aplicată* x x 

156.  Informatică - tehnologia informaţiei* x x 

157.  Informatică aplicată şi programare* x x 

158.  Roboţi industriali x  

159.  Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x  

160.  Automatică şi calculatoare x  

161.  Tehnologia informaţiei x x 

162.  Automatizări şi tehnică de calcul x x 

163.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

164.  Prelucrarea informatică a datelor economice  x 

165.  Tehnologie informatică x x 

166.  Informatică didactică* x  

167.  Informatică medicală x  

168.  Informatică distribuită* x  

169.  Specinfo* x  

170.  Proinfo* x  

171.  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x  

MATEMATICĂ 

172.  Matematică - Informatică x  

173.  Informatică x  

174.  Maşini de calcul x x 

175.  Cercetări operaţionale x  

ECONOMIC 

176.  Informatică economică x x 

177.  Informatică managerială x x 

178.  Cibernetică şi informatică economică x x 

179.  Informatică şi contabilitate x x 

180.  Cibernetică şi previziune economică x x 

181.  Contabilitate şi informatică de gestiune x x 

182.  Econometrie informatică x x 

183.  Cibernetică x x 

184.  Finanţe, contabilitate, informatică x x 

185.  Finanţe, contabilitate şi informatică x  

186.  Planificare şi cibernetică economică x x 

187.  Prelucrarea electronică a informaţiei economice  x 

188.  Prelucrarea electronică a informaţiilor economice  x 

189.  Cibernetică economică x  

ŞTIINŢE ECONOMICE 190.  Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x  

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR/ 
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR 

191.  Calculatoare x  

192.  Calculatoare (în limbi străine) x  

193.  Automatică x  

194.  Automatică şi informatică industrială x  

195.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

196.  Automatică şi calculatoare x  

197.  Automatică şi informatică economică x  

198.  Informatică aplicată x x 

199.  Informatică tehnică x x 

200.  Sisteme cu microprocesoare x  

201.  Automatică şi informatică aplicată x  
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Învăţământ 

gimnazial 

 

Opţional în domeniul informatică / 

Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ELECTRIC / 

INGINERIE ELECTRICĂ 

202.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

203.  Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x  

204.  Automatizări şi calculatoare x x 

205.  Automatizări x  

206.  Automatică x  

207.  Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x x 

208.  Automatică şi informatică industrială x  

209.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

MECANICĂ 

210.  Roboţi industriali x  

211.  Mecatronică  x  

212.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x 

ELECTROMECANICĂ 213.  Roboţi industriali x  

MECATRONICĂ 
214.  Roboţi industriali x  

215.  Mecatronică  x  

MECANICĂ / PETROL ŞI 

GAZE 
216.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x 

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR / 
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ 

DE CALCUL 

217.  Tehnologie informatică  x x 

218.  Informatică x x 

219.  Informatică aplicată x x 

220.  Tehnică de calcul x x 

221.  Informatică tehnică x x 

INGINERIE MECANICĂ 222.  Mecatronică  x  

ŞTIINŢE APLICATE 223.  Informatică industrială x x 

FIZICĂ 
224.  Fizică informatică x  

225.  Fizică - Informatică x  

Învăţământ 

liceal 

Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ELECTRONIC / INGINERIE 

ELECTRONICĂ 

226.  Electronică x  

227.  Electronică aplicată x  

228.  Microelectronică x  

229.  Electronică şi informatică industrială x  

230.  Radiotehnică  x  

231.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

232.  Microtehnologii x  

233.  Radioelectronică (militar) x  

234.  Telecomunicaţii x  

235.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

236.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

237.  Comunicaţii  x  

238.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

239.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

240.  Telefonie - telegrafie x  

241.  Transmisiuni (militar) x  

242.  Telecomenzi feroviare x  

243.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  

Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ELECTRIC / INGINERIE 

ELECTRICĂ 

244.  Electronică x  

245.  Electronică aplicată x  

246.  Microelectronică x  

247.  Electronică şi informatică industrială x  

248.  Radiotehnică  x  

249.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

250.  Microtehnologii x  

251.  Radioelectronică (militar) x  
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Învăţământ 

liceal 

Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ELECTRIC / INGINERIE 
ELECTRICĂ 

252.  Telecomunicaţii x  

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

253.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

254.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

255.  Comunicaţii  x  

256.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

257.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

258.  Telefonie - telegrafie x  

259.  Transmisiuni (militar) x  

260.  Telecomenzi feroviare x  

261.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  

  Anul de 

completare 

 

Tehnologii asistate de 

calculator 

ELECTRONIC / INGINERIE 

ELECTRONICĂ 

262.  Electronică x  

263.  Electronică aplicată x  

264.  Microelectronică x  

265.  Electronică şi informatică industrială x  

266.  Radiotehnică  x  

267.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

268.  Microtehnologii x  

269.  Radioelectronică (militar) x  

270.  Telecomunicaţii x  

271.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

272.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

273.  Comunicaţii  x  

274.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

275.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

276.  Telefonie - telegrafie x  

277.  Transmisiuni (militar) x  

278.  Telecomenzi feroviare x  

279.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  

  Anul de 

completare 

 

Tehnologii asistate de 

calculator 

ELECTRIC / INGINERIE 

ELECTRICĂ 

280.  Electronică x  

281.  Electronică aplicată x  

282.  Microelectronică x  

283.  Electronică şi informatică industrială x  

284.  Radiotehnică  x  

285.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

286.  Microtehnologii x  

287.  Radioelectronică (militar) x  

288.  Telecomunicaţii x  

289.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

290.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

291.  Comunicaţii  x  

292.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

293.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

294.  Telefonie - telegrafie x  

295.  Transmisiuni (militar) x  

296.  Telecomenzi feroviare x  

297.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  
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Învăţământ 

gimnazial 

 

Opţional în domeniul informatică / 

Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ELECTRONIC / INGINERIE 

ELECTRONICĂ 

298.  Electronică x  

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

299.  Electronică aplicată x  

300.  Microelectronică x  

301.  Electronică şi informatică industrială x  

302.  Radiotehnică  x  

303.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

304.  Microtehnologii x  

305.  Radioelectronică (militar) x  

306.  Telecomunicaţii x  

307.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

308.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

309.  Comunicaţii  x  

310.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

311.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

312.  Telefonie - telegrafie x  

313.  Transmisiuni (militar) x  

314.  Telecomenzi feroviare x  

315.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  

ELECTRIC / INGINERIE 

ELECTRICĂ 

316.  Electronică x  

317.  Electronică aplicată x  

318.  Microelectronică x  

319.  Electronică şi informatică industrială x  

320.  Radiotehnică  x  

321.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

322.  Microtehnologii x  

323.  Radioelectronică (militar) x  

324.  Telecomunicaţii x  

325.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

326.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

327.  Comunicaţii  x  

328.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

329.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

330.  Telefonie - telegrafie x  

331.  Transmisiuni (militar) x  

332.  Telecomenzi feroviare x  

333.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

 Tehnologia informaţiei 

INFORMATICĂ 

334.  Informatică* x x 

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

335.  Informatică economică x x 

336.  Informatică -  tehnologia informaţiei şi comunicării* x x 

337.  Informatică -  tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x x 

338.  Informatică - tehnologii asistate de calculator* x x 

339.  Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x x 

340.  Informatică aplicată* x x 

341.  Informatică - tehnologia informaţiei* x x 

342.  Informatică aplicată şi programare* x x 

343.  Roboţi industriali x  

344.  Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x  

345.  Automatică şi calculatoare x  

346.  Tehnologia informaţiei x x 

347.  Automatizări şi tehnică de calcul x x 

348.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

349.  Prelucrarea informatică a datelor economice  x 

350.  Tehnologie informatică x x 

351.  Informatică didactică* x  

352.  Informatică medicală x  

353.  Informatică distribuită* x  

354.  Specinfo* x  

355.  Proinfo* x  

356.  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x  

MATEMATICĂ 

357.  Matematică - Informatică x  

358.  Informatică x  

359.  Maşini de calcul x x 

360.  Cercetări operaţionale x  

ECONOMIC 

361.  Informatică economică x x 

362.  Informatică managerială x x 

363.  Cibernetică şi informatică economică x x 

364.  Informatică şi contabilitate x x 

365.  Cibernetică şi previziune economică x x 

366.  Contabilitate şi informatică de gestiune x x 

367.  Econometrie informatică x x 

368.  Cibernetică x x 

369.  Finanţe, contabilitate, informatică x x 

370.  Finanţe, contabilitate şi informatică x  

371.  Planificare şi cibernetică economică x x 

372.  Prelucrarea electronică a informaţiei economice  x 

373.  Prelucrarea electronică a informaţiilor economice  x 

374.  Cibernetică economică x  

ŞTIINŢE ECONOMICE 375.  Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x  

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR/ 

INGINERIA SISTEMELOR 

ŞI A CALCULATOARELOR 

376.  Calculatoare x  

377.  Calculatoare (în limbi străine) x  

378.  Automatică x  

379.  Automatică şi informatică industrială x  

380.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

381.  Automatică şi calculatoare x  

382.  Automatică şi informatică economică x  

383.  Informatică aplicată x x 

384.  Informatică tehnică x x 

385.  Sisteme cu microprocesoare x  

386.  Automatică şi informatică aplicată x  
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

 Tehnologia informaţiei 

ELECTRIC / 

INGINERIE ELECTRICĂ 

387.  Inginerie electrică şi calculatoare x  

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

388.  Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x  

389.  Automatizări şi calculatoare x x 

390.  Automatizări x  

391.  Automatică x  

392.  Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x x 

393.  Automatică şi informatică industrială x  

394.  Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  

MECANICĂ 

395.  Roboţi industriali x  

396.  Mecatronică  x  

397.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x 

ELECTROMECANICĂ 398.  Roboţi industriali x  

MECATRONICĂ 
399.  Roboţi industriali x  

400.  Mecatronică  x  

MECANICĂ / PETROL ŞI 

GAZE 
401.  Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x 

ŞTIINŢA 

SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR / 
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ 

DE CALCUL 

402.  Tehnologie informatică  x x 

403.  Informatică x x 

404.  Informatică aplicată x x 

405.  Tehnică de calcul x x 

406.  Informatică tehnică x x 

INGINERIE MECANICĂ 407.  Mecatronică  x  

ŞTIINŢE APLICATE 408.  Informatică industrială x x 

FIZICĂ 
409.  Fizică informatică x  

410.  Fizică - Informatică x  

ELECTRONIC / INGINERIE 

ELECTRONICĂ 

411.  Electronică x  

412.  Electronică aplicată x  

413.  Microelectronică x  

414.  Electronică şi informatică industrială x  

415.  Radiotehnică  x  

416.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

417.  Microtehnologii x  

418.  Radioelectronică (militar) x  

419.  Telecomunicaţii x  

420.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

421.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

422.  Comunicaţii  x  

423.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

424.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

425.  Telefonie - telegrafie x  

426.  Transmisiuni (militar) x  

427.  Telecomenzi feroviare x  

428.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  

ELECTRIC / INGINERIE 

ELECTRICĂ 

429.  Electronică x  

430.  Electronică aplicată x  

431.  Microelectronică x  

432.  Electronică şi informatică industrială x  

433.  Radiotehnică  x  

434.  Echipamente şi sisteme electronice militare x  

435.  Microtehnologii x  

436.  Radioelectronică (militar) x  
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia informaţiei  
ELECTRIC / INGINERIE 

ELECTRICĂ 

437.  Telecomunicaţii x  

INFORMATICĂ 

ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

438.  Electronică şi telecomunicaţii  x  

439.  Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  

440.  Comunicaţii  x  

441.  Comunicaţii (în limbi străine) x  

442.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x  

443.  Telefonie - telegrafie x  

444.  Transmisiuni (militar) x  

445.  Telecomenzi feroviare x  

446.  Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x  

*Studii universitare sau studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate ori programe de conversie profesională de nivel postuniversitar care dau dreptul de a 
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, 
cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  

 

Notă.   La specializările nominalizate mai sus se adaugă: 

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993 ; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar 

care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  

de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Şcoala de 

arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia informaţiei  

ŞTIINŢE 
EXACTE                  

MATEMATICĂ      447.  Matematică informatică               x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
448.  Informatică x 

449.  Informatică aplicată x 

FIZICĂ 450.  Fizică informatică x 

CHIMIE 451.  Chimie informatică x 

ŞTIINŢE 
ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 
INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

452.  Cibernetică economică   x 

453.  Statistică şi previziune economică x 

454.  Informatică economică                  x 

CIBERNETICĂ, 
STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

455.  Cibernetică economică x 

456.  Informatică economică x 

CONTABILITATE 457.  Contabilitate şi informatică de gestiune          x 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI 

458.  Calculatoare  x 

459.  Tehnologia informaţiei  x 

460.  Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională  x 

461.  Ingineria informaţiei x 

INGINERIA 
SISTEMELOR 

462.  Automatică şi informatică aplicată x 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 
TELECOMUNICAŢII 

463.  Electronică aplicată x 

464.  Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x 

465.  Echipamente şi sisteme electronice militare x 

466.  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x 

467.  Reţele şi software de telecomunicaţii x 

468.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x 

469.  Transmisiuni x 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

470.  Mecatronică x 

471.  Robotică x 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 
APLICATE 

472.  Informatică industrială x 

473.  Informatică aplicată în inginerie electrică x 

474.  Matematică şi informatică aplicată în inginerie x 

475.  Informatică aplicată în ingineria materialelor x 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE                  

MATEMATICĂ      476.  Matematică informatică               x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
477.  Informatică x 

478.  Informatică aplicată x 

FIZICĂ 479.  Fizică informatică x 

CHIMIE 480.  Chimie informatică x 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 
INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

481.  Cibernetică economică   x 

482.  Statistică şi previziune economică x 

483.  Informatică economică                  x 

CIBERNETICĂ, 
STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

484.  Cibernetică economică x 

485.  Informatică economică x 

CONTABILITATE 486.  Contabilitate şi informatică de gestiune          x 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

487.  Calculatoare  x 

488.  Tehnologia informaţiei  x 

489.  Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională  x 

490.  Ingineria informaţiei x 

INGINERIA 
SISTEMELOR 

491.  Automatică şi informatică aplicată x 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

492.  Electronică aplicată x 

493.  Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x 

494.  Echipamente şi sisteme electronice militare x 

495.  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x 

496.  Reţele şi software de telecomunicaţii x 

497.  Telecomenzi şi electronică în transporturi x 

498.  Transmisiuni x 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

499.  Mecatronică x 

500.  Robotică x 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 
APLICATE 

501.  Informatică industrială x 

502.  Informatică aplicată în inginerie electrică x 

503.  Matematică şi informatică aplicată în inginerie x 

504.  Informatică aplicată în ingineria materialelor x 

 (**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului  şi sportulu nr. 5616/2010.  

 

Notă.    În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, 
disciplinele informatică, informatică-tehnologii asistate de calculator, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, din învăţământul liceal obligatoriu/anul de completare pot fi predate pe perioadă determinată şi de absolvenţi 

ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările nominalizate mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă               

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studiu de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal 

 

1. Informatică 

 

2. Informatică - 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

 

 

3. Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

MATEMATICĂ 

1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 

2. Matematici computaţionale şi tehnologii 

informatice 

3. Matematică aplicată în informatică 

4. Matematica computaţională 

5. Matematică informatică aplicată 

6. Modele matematice şi statistică aplicată 

7. Modelare şi tehnologii informatice 

8. Statistică aplicată şi informatică 

9. Informatica didactică 

10. Tehnologii informatice 

11. Tehnologii informatice în optimizarea 

computaţională 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de informatică şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) 

este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în 

tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina informatică în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Informatică 

 

2. Informatică - 

Tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor 

 

 

3. Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INFORMATICĂ 

1. Administrarea sistemelor distribuite 

2. Algoritimi şi bioinformatică 

3. Baze de date 

4. Baze de date în internet şi comerţ electronic 

5. Baze de date şi tehnologii WEB 

6. Biostatistică 

7. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia    

8. Ingineria sistemelor software 

9. Inginerie software 

10. Inteligenţă artificială 

11. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit 

12. Artificial intelligence and distributed computing 

13. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie 

14. Lingvistică computaţională 

15. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei 

16. Metode şi modele în inteligenţa artificială 

17. Metode formale în programare 

18. Modelare şi simulare 

19. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software 

20. Optimizarea modelelor informatice  

21. Optimizare computaţională 

22. Programare bazată pe componente 

23. Programare declarativă 

24. Securitatea informaţiei 

25. Sisteme inteligente 

26. Sisteme distribuite în internet 

27. Sisteme distribuite 

28. Sisteme distribuite în internet şi intranet 

29. Tehnologii pentru dezvoltare web 

30. Tehnologii informatice 

31. Tehnologia informaţiei 

32. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft 

33. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei 

34. Web-design 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică de 

gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme 

informatice pentru apărare şi 

securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică 

aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere 

informatizată a acţiunilor de 

luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, 

optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme 

electronice militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de 

telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică 

aplicată în inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de informatică şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) 

este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în 

tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina informatică în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Informatică 

 

2. Informatică - 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

 

 

3. Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 

2. Cibernetică şi economie cantitativă 

3. E-Business 

4. E-Business administration (în limba 

engleză) 

5. Econometrie şi statistică aplicată 

6. Informatică aplicată în management 

7. Informatică economică 

8. Informatica managerială 

9. Managementul informatizat al proiectelor 

10. Managementul afacerilor electronice 

11. Metode cantitative în economie 

12. Statistică şi econometrie 

13. Statistică 

14. Statistică şi actuariat în asigurări şi 

sănătate 

15. Securitate informatică 

16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri 

 
17. Sisteme de asistare a deciziilor 

economice 

18. Sisteme informaţionale pentru afaceri 

19. Sisteme informatice financiar-bancare 

20. Sisteme informatice manageriale 

21. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor 

22. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor şi proceselor 

economice 

23. Strategii de dezvoltare a afacerilor             

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de informatică şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) 

este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în 

tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina informatică în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

FIZICĂ 

1. Fizica computaţională 

2. Fizica computaţională şi informatică 

3. Fizică informatică 

4. Modelare şi simulare 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai 

sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CONTABILITATE 

1. Contabilitate, audit şi informatică de 

gestiune 

2. Contabilitate şi sisteme informatice 

integrate în corporaţii 

3. Management contabil şi informatică de 

gestiune 

4. Sisteme informatice de gestiune 

 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai 

sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Informatică 

 

2. Informatică - 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

 

3. Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIA 

SISTEMELOR 

 

1. Achiziţia şi prelucrarea datelor 

2. Automatica sistemelor complexe 

3. Automatica şi informatica industrială 

4. Automatică avansată, 

productică şi informatică industrială 

5. Automatizări avansate 

6. Automatizări şi sisteme inteligente 

7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru 

conducerea automată şi managementul 

întreprinderilor 

8. Conducerea avansată a proceselor industriale 

9. Control avansat şi sisteme în timp real 

10. Controlul avansat al proceselor 

11. Informatică aplicată 

12. Informatică aplicată în ingineria sistemelor 

complexe 

13. Informatică aplicată în conducerea avansată 

14. Ingineria sistemelor automate 

15. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei 

16. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor 

17. Modele matematice în inginerie 

18. Managementul proiectelor tehnice şi 

tehnologice 

19. Managementul şi protecţia informaţiei 

20. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii 

multimedia 

21. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor 

22. Sisteme informatice integrate 

23. Sisteme informatice de 

conducere avansată 

24. Sisteme informatice aplicate în producţie şi 

servicii 

25. Sisteme de control încorporate 

26. Sisteme şi control automat 

27. Sisteme şi control automat (în limba engleză) 

28. Systems and control  

29. Sisteme informatice complexe 

30. Sisteme informatice în 

îngrijirea sănătăţii 

31. Sisteme automate avansate 

32. Sisteme automate de conducere a proceselor 

industriale 

33. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 

informatice 

34. Sisteme şi tehnologii informatice 

35. Sisteme încorporate pentru domeniul auto 

36. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în 

limba engleză)   

37. Automotive embedded software 

38. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi 

semnalelor 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de informatică şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul 

de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina informatică în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Informatică 

 

2. Informatică - 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

 

3. Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CALCULATOARE 

ŞI TEHNOLGIA 

INFORMAŢIEI 

 

1. Administrarea bazelor de date  

2. Arhitecturi avansate de calculatoare   

3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară 

asistate de calculator                            

4. Calculatoare încorporate 

5. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor  

6. Computer and comunication engineering 

7. Inginerie software 

8. Software engineering 

9. Ingineria calculatoarelor 

10. Computer engineering 

11. Ingineria sistemelor internet 

12. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor 

13. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii 

industriale 

14. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul 

15. Inteligenţă artificială 

16. Inteligenţă şi viziune artificială 

17. Sisteme informatice pentru comerţ electronic 

18. Information system for e-bussines 

19. Management informatic în industrie şi 

administraţie 

20. Management în tehnologia informaţiei 

21. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite 

22. Reţele de calculatoare si comunicaţii   

23. Computer and Communication Networks 

24. Securitatea sistemelor de calcul 

25. Securitatea tehnologiei informaţiei 

26. Securitatea retelelor informatice complexe 

27. Sisteme inteligente 

28. Sisteme inteligente si vederea artificiala 

29. Sisteme de calcul paralele si distribuite 

30. Sisteme distribuite şi tehnologii web 

31. Sisteme software avansate   

32. Distributed systems and web technologies 

33. Sisteme încorporate 

34. Sisteme de calcul avansate 

35. Sisteme înglobate avansate 

36. Ştiinta şi ingineria calculatoarelor 

37. Advanced Computing Systems 

38. Embedded Systems 

39. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie 

40. Tehnologia informaţiei 

41. Information technology 

42. Tehnologia informaţiei în economie 

43. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în 

educaţie 

44. Tehnologia informaţiei şi multimedia 

45. Tehnologii şi aplicaţii informatice 

46. Tehnici avansate de grafică de calculator, 

multimedia şi realitatea virtuală   

47. Tehnici avansate pentru imagistica digitală 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de informatică şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este 

valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul 

de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina informatică în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

 

1. Advanced Microelectronics (în limba engleză) 

2. Circuite şi sisteme integrate  

3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii 

4. Comunicaţii mobile 

5. Comunicaţii multimedia     

6. Electronica surselor autonome de energie electrică  

7. Electronică şi informatică aplicată 

8. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei 

medicale 

9. Electronică biomedicală 

10. Electronica sistemelor inteligente 

11. Heterotehnologii în industria electronică 

12. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în  

electronică şi telecomunicaţii       

13. Inginerie electronică                           

14. Inginerie electronică şi sisteme inteligente 

15. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii 

16. Instrumentaţie electronică 

17. Managementul serviciilor şi rețelelor    

18. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în 

limba engleză) 

19. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru 

comunicaţii (în limba engleză) 

20. Microsisteme 

21. Microelectronica şi nanoelectronica 

22. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice    

23.  Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice     

24. Optoelectronica   

25. Proiectarea circuitelor VLSI avansate 

26. Prelucrarea semnalelor în electronică şi 

telecomunicaţii 

27. Prelucrarea semnalelor 

28. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)  

29. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor 

30. Traitement du signal et des images (în limba 

franceză) 

31. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii 

32. Traitement du signal 

33. Reţele de comunicaţii 

34. Reţele integrate de telecomunicaţii 

35. Radiocomunicaţii digitale 

36. Sisteme electronice avansate 

37. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 

38. Sisteme electronice inteligente şi informatică 

industrială 

39. Sisteme avansate în electronica aplicată 

40. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi 

transmisia informaţiei 

41. Sisteme electronice de procesare paralelă şi 

distribuită 

42. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 

industriale 

43. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi 

teleconducere  

44. Sisteme de conversie a energiei  

45. Sisteme electronice pentru 

securizarea frontierei    

46.      Sisteme telematice pentru transporturi 

47. Sisteme inteligente pentru transporturi 

48. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii 

speciale  

49. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 

50. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii 

51. Tehnici avansate în electronică 

52. Tehnologii multimedia 

53. Telecomunicaţii 

54. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări 

care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

MATEMATICĂ 

1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 

2. Matematici computaţionale şi tehnologii 

informatice 

3. Matematică aplicată în informatică 

4. Matematica computaţională 

5. Matematică informatică aplicată 

6. Modele matematice şi statistică aplicată 

7. Modelare şi tehnologii informatice 

8. Statistică aplicată şi informatică 

9. Informatica didactică 

10. Tehnologii informatice 

11. Tehnologii informatice în optimizarea 

computaţională 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INFORMATICĂ 

1. Administrarea sistemelor distribuite 

2. Algoritimi şi bioinformatică 

3. Baze de date 

4. Baze de date în internet şi comerţ electronic 

5. Baze de date şi tehnologii WEB 

6. Biostatistică 

7. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia    

8. Ingineria sistemelor software 

9. Inginerie software 

10. Inteligenţă artificială 

11. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit 

12. Artificial intelligence and distributed 

computing 

13. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi 

economie 

14. Lingvistică computaţională 

15. Metodologii avansate de prelucrare a 

informaţiei 

16. Metode şi modele în inteligenţa artificială 

17. Metode formale în programare 

18. Modelare şi simulare 

19. Modelarea, proiectarea şi managementul 

sistemelor software 

20. Optimizarea modelelor informatice  

21. Optimizare computaţională 

22. Programare bazată pe componente 

23. Programare declarativă 

24. Securitatea informaţiei 

25. Sisteme inteligente 

26. Sisteme distribuite în internet 

27. Sisteme distribuite 

28. Sisteme distribuite în internet şi intranet 

29. Tehnologii pentru dezvoltare web 

30. Tehnologii informatice 

31. Tehnologia informaţiei 

32. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft 

33. Tehnologii avansate pentru prelucrarea 

informaţiei 

34. Web-design 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

FIZICĂ 

1. Fizica computaţională 

2. Fizica computaţională şi informatică 

3. Fizică informatică 

4. Modelare şi simulare 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 

2. Cibernetică şi economie cantitativă 

3. E-Business 

4. E-Business administration (în limba 

engleză) 

5. Econometrie şi statistică aplicată 

6. Informatică aplicată în management 

7. Informatică economică 

8. Informatica managerială 

9. Managementul informatizat al proiectelor 

10. Managementul afacerilor electronice 

11. Metode cantitative în economie 

12. Statistică şi econometrie 

13. Statistică 

14. Statistică şi actuariat în asigurări şi 

sănătate 

15. Securitate informatică 

16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri 

 
17. Sisteme de asistare a deciziilor 

economice 

18. Sisteme informaţionale pentru afaceri 

19. Sisteme informatice financiar-bancare 

20. Sisteme informatice manageriale 

21. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor 

22. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor şi proceselor 

economice 

23. Strategii de dezvoltare a afacerilor             

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CONTABILITATE 

1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 

2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate în 

corporaţii 

3. Management contabil şi informatică de gestiune 

4. Sisteme informatice de gestiune 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIA 

SISTEMELOR 

 

1. Achiziţia şi prelucrarea datelor 

2. Automatica sistemelor complexe 

3. Automatica şi informatica industrială 

4. Automatică avansată, 

productică şi informatică industrială 

5. Automatizări avansate 

6. Automatizări şi sisteme inteligente 

7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru 

conducerea automată şi managementul 

întreprinderilor 

8. Conducerea avansată a proceselor industriale 

9. Control avansat şi sisteme în timp real 

10. Controlul avansat al proceselor 

11. Informatică aplicată 

12. Informatică aplicată în ingineria sistemelor 

complexe 

13. Informatică aplicată în conducerea avansată 

14. Ingineria sistemelor automate 

15. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei 

16. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor 

17. Modele matematice în inginerie 

18. Managementul proiectelor tehnice şi 

tehnologice 

19. Managementul şi protecţia informaţiei 

20. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii 

multimedia 

21. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor 

22. Sisteme informatice integrate 

23. Sisteme informatice de 

conducere avansată 

24. Sisteme informatice aplicate în producţie şi 

servicii 

25. Sisteme de control încorporate 

26. Sisteme şi control automat 

27. Sisteme şi control automat (în limba engleză) 

28. Systems and control  

29. Sisteme informatice complexe 

30. Sisteme informatice în 

îngrijirea sănătăţii 

31. Sisteme automate avansate 

32. Sisteme automate de conducere a proceselor 

industriale 

33. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 

informatice 

34. Sisteme şi tehnologii informatice 

35. Sisteme încorporate pentru domeniul auto 

36. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în 

limba engleză)   

37. Automotive embedded software 

38. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi 

semnalelor 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

 

1. Advanced Microelectronics (în limba engleză) 

2. Circuite şi sisteme integrate  

3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii 

4. Comunicaţii mobile 

5. Comunicaţii multimedia     

6. Electronica surselor autonome de energie electrică  

7. Electronică şi informatică aplicată 

8. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei 

medicale 

9. Electronică biomedicală 

10. Electronica sistemelor inteligente 

11. Heterotehnologii în industria electronică 

12. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în  

electronică şi telecomunicaţii       

13. Inginerie electronică                           

14. Inginerie electronică şi sisteme inteligente 

15. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii 

16. Instrumentaţie electronică 

17. Managementul serviciilor şi rețelelor    

18. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în 

limba engleză) 

19. Metode avansate de prelucrare a semnalelor 

pentru comunicaţii (în limba engleză) 

20. Microsisteme 

21. Microelectronica şi nanoelectronica 

22. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice    

23.  Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice     

24. Optoelectronica   

25. Proiectarea circuitelor VLSI avansate 

26. Prelucrarea semnalelor în electronică şi 

telecomunicaţii 

27. Prelucrarea semnalelor 

28. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)  

29. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor 

30. Traitement du signal et des images (în limba 

franceză) 

31. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii 

32. Traitement du signal 

33. Reţele de comunicaţii 

34. Reţele integrate de telecomunicaţii 

35. Radiocomunicaţii digitale 

36. Sisteme electronice avansate 

37. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 

38. Sisteme electronice inteligente şi informatică 

industrială 

39. Sisteme avansate în electronica aplicată 

40. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea 

şi transmisia informaţiei 

41. Sisteme electronice de procesare paralelă şi 

distribuită 

42. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 

industriale 

43. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi 

teleconducere  

44. Sisteme de conversie a energiei  

45. Sisteme electronice pentru 

securizarea frontierei    

46.      Sisteme telematice pentru transporturi 

47. Sisteme inteligente pentru transporturi 

48. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii 

speciale  

49. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 

50. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii 

51. Tehnici avansate în electronică 

52. Tehnologii multimedia 

53. Telecomunicaţii 

54. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de 

studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă 

dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 



148 

Anul de 

completare 

Tehnologii asistate 

de calculator 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CALCULATOARE 

ŞI TEHNOLGIA 

INFORMAŢIEI 

 

1. Administrarea bazelor de date  

2. Arhitecturi avansate de calculatoare   

3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară 

asistate de calculator                            

4. Calculatoare încorporate 

5. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor  

6. Computer and comunication engineering 

7. Inginerie software 

8. Software engineering 

9. Ingineria calculatoarelor 

10. Computer engineering 

11. Ingineria sistemelor internet 

12. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor 

13. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale 

14. Ingineria informatiei si a sistemelor de calcul 

15. Inteligenţă artificială 

16. Inteligenţă şi viziune artificială 

17. Sisteme informatice pentru comerţ electronic 

18. Information system for e-bussines 

19. Management informatic în industrie şi 

administraţie 

20. Management în tehnologia informaţiei 

21. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite 

22. Reţele de calculatoare si comunicaţii   

23. Computer and Communication Networks 

24. Securitatea sistemelor de calcul 

25. Securitatea tehnologiei informaţiei 

26. Securitatea retelelor informatice complexe 

27. Sisteme inteligente 

28. Sisteme inteligente si vederea artificiala 

29. Sisteme de calcul paralele si distribuite 

30. Sisteme distribuite şi tehnologii web 

31. Sisteme software avansate   

32. Distributed systems and web technologies 

33. Sisteme încorporate 

34. Sisteme de calcul avansate 

35. Sisteme înglobate avansate 

36. Ştiinta şi ingineria calculatoarelor 

37. Advanced Computing Systems 

38. Embedded Systems 

39. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie 

40. Tehnologia informaţiei 

41. Information technology 

42. Tehnologia informaţiei în economie 

43. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în 

educaţie 

44. Tehnologia informaţiei şi multimedia 

45. Tehnologii şi aplicaţii informatice 

46. Tehnici avansate de grafică de calculator, 

multimedia şi realitatea virtuală   

47. Tehnici avansate pentru imagistica digitala 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologii asistate de calculator în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit 

cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologii asistate de calculator în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

MATEMATICĂ 

1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 

2. Matematici computaţionale şi tehnologii 

informatice 

3. Matematică aplicată în informatică 

4. Matematica computaţională 

5. Matematică informatică aplicată 

6. Modele matematice şi statistică aplicată 

7. Modelare şi tehnologii informatice 

8. Statistică aplicată şi informatică 

9. Informatica didactică 

10. Tehnologii informatice 

11. Tehnologii informatice în optimizarea 

computaţională 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care 

au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru 

absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INFORMATICĂ 

1. Administrarea sistemelor distribuite 

2. Algoritimi şi bioinformatică 

3. Baze de date 

4. Baze de date în internet şi comerţ electronic 

5. Baze de date şi tehnologii WEB 

6. Biostatistică 

7. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia    

8. Ingineria sistemelor software 

9. Inginerie software 

10. Inteligenţă artificială 

11. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit 

12. Artificial intelligence and distributed 

computing 

13. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi 

economie 

14. Lingvistică computaţională 

15. Metodologii avansate de prelucrare a 

informaţiei 

16. Metode şi modele în inteligenţa artificială 

17. Metode formale în programare 

18. Modelare şi simulare 

19. Modelarea, proiectarea şi managementul 

sistemelor software 

20. Optimizarea modelelor informatice  

21. Optimizare computaţională 

22. Programare bazată pe componente 

23. Programare declarativă 

24. Securitatea informaţiei 

25. Sisteme inteligente 

26. Sisteme distribuite în internet 

27. Sisteme distribuite 

28. Sisteme distribuite în internet şi intranet 

29. Tehnologii pentru dezvoltare web 

30. Tehnologii informatice 

31. Tehnologia informaţiei 

32. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor 

soft 

33. Tehnologii avansate pentru prelucrarea 

informaţiei 

34. Web-design 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care 

au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru 

absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

FIZICĂ 

1. Fizica computaţională 

2. Fizica computaţională şi informatică 

3. Fizică informatică 

4. Modelare şi simulare 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 

2. Cibernetică şi economie cantitativă 

3. E-Business 

4. E-Business administration (în limba 

engleză) 

5. Econometrie şi statistică aplicată 

6. Informatică aplicată în management 

7. Informatică economică 

8. Informatica managerială 

9. Managementul informatizat al proiectelor 

10. Managementul afacerilor electronice 

11. Metode cantitative în economie 

12. Statistică şi econometrie 

13. Statistică 

14. Statistică şi actuariat în asigurări şi 

sănătate 

15. Securitate informatică 

16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri 

 
17. Sisteme de asistare a deciziilor 

economice 

18. Sisteme informaţionale pentru afaceri 

19. Sisteme informatice financiar-bancare 

20. Sisteme informatice manageriale 

21. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor 

22. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor şi proceselor 

economice 

23. Strategii de dezvoltare a afacerilor             

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CONTABILITATE 

1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 

2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate în 

corporaţii 

3. Management contabil şi informatică de gestiune 

4. Sisteme informatice de gestiune 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi 

pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIA 

SISTEMELOR 

 

1. Achiziţia şi prelucrarea datelor 

2. Automatica sistemelor complexe 

3. Automatica şi informatica industrială 

4. Automatică avansată, 

productică şi informatică industrială 

5. Automatizări avansate 

6. Automatizări şi sisteme inteligente 

7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru 

conducerea automată şi managementul 

întreprinderilor 

8. Conducerea avansată a proceselor industriale 

9. Control avansat şi sisteme în timp real 

10. Controlul avansat al proceselor 

11. Informatică aplicată 

12. Informatică aplicată în ingineria sistemelor 

complexe 

13. Informatică aplicată în conducerea avansată 

14. Ingineria sistemelor automate 

15. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei 

16. Ingineria calculatoarelor şi controlul 

proceselor 

17. Modele matematice în inginerie 

18. Managementul proiectelor tehnice şi 

tehnologice 

19. Managementul şi protecţia informaţiei 

20. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii 

multimedia 

21. Tehnologii informatice în ingineria 

sistemelor 

22. Sisteme informatice integrate 

23. Sisteme informatice de 

conducere avansată 

24. Sisteme informatice aplicate în producţie şi 

servicii 

25. Sisteme de control încorporate 

26. Sisteme şi control automat 

27. Sisteme şi control automat (în limba engleză) 

28. Systems and control  

29. Sisteme informatice complexe 

30. Sisteme informatice în 

îngrijirea sănătăţii 

31. Sisteme automate avansate 

32. Sisteme automate de conducere a proceselor 

industriale 

33. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 

informatice 

34. Sisteme şi tehnologii informatice 

35. Sisteme încorporate pentru domeniul auto 

36. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în 

limba engleză)   

37. Automotive embedded software 

38. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi 

semnalelor 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care 

au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei în conformitate cu prevederile 

prezentului Centralizator. 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

 

1. Advanced Microelectronics (în limba engleză) 

2. Circuite şi sisteme integrate  

3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii 

4. Comunicaţii mobile 

5. Comunicaţii multimedia     

6. Electronica surselor autonome de energie 

electrică  

7. Electronică şi informatică aplicată 

8. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei 

medicale 

9. Electronică biomedicală 

10. Electronica sistemelor inteligente 

11. Heterotehnologii în industria electronică 

12. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în  

electronică şi telecomunicaţii       

13. Inginerie electronică                           

14. Inginerie electronică şi sisteme inteligente 

15. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii 

16. Instrumentaţie electronică 

17. Managementul serviciilor şi rețelelor    

18. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în 

limba engleză) 

19. Metode avansate de prelucrare a semnalelor 

pentru comunicaţii (în limba engleză) 

20. Microsisteme 

21. Microelectronica şi nanoelectronica 

22. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice    

23.  Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice     

24. Optoelectronica   

25. Proiectarea circuitelor VLSI avansate 

26. Prelucrarea semnalelor în electronică şi 

telecomunicaţii 

27. Prelucrarea semnalelor 

28. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)  

29. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor 

30. Traitement du signal et des images (în limba 

franceză) 

31. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii 

32. Traitement du signal 

33. Reţele de comunicaţii 

34. Reţele integrate de telecomunicaţii 

35. Radiocomunicaţii digitale 

36. Sisteme electronice avansate 

37. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 

38. Sisteme electronice inteligente şi informatică 

industrială 

39. Sisteme avansate în electronica aplicată 

40. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea 

şi transmisia informaţiei 

41. Sisteme electronice de procesare paralelă şi 

distribuită 

42. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 

industriale 

43. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi 

teleconducere  

44. Sisteme de conversie a energiei  

45. Sisteme electronice pentru 

securizarea frontierei    

46.      Sisteme telematice pentru transporturi 

47. Sisteme inteligente pentru transporturi 

48. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii 

speciale  

49. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 

50. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii 

51. Tehnici avansate în electronică 

52. Tehnologii multimedia 

53. Telecomunicaţii 

54. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de 

lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Tehnologia 

informaţiei  

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CALCULATOARE 

ŞI TEHNOLGIA 

INFORMAŢIEI 

 

1. Administrarea bazelor de date  

2. Arhitecturi avansate de calculatoare   

3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară 

asistate de calculator                            

4. Calculatoare încorporate 

5. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor  

6. Computer and comunication engineering 

7. Inginerie software 

8. Software engineering 

9. Ingineria calculatoarelor 

10. Computer engineering 

11. Ingineria sistemelor internet 

12. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor 

13. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale 

14. Ingineria informatiei si a sistemelor de calcul 

15. Inteligenţă artificială 

16. Inteligenţă şi viziune artificială 

17. Sisteme informatice pentru comerţ electronic 

18. Information system for e-bussines 

19. Management informatic în industrie şi 

administraţie 

20. Management în tehnologia informaţiei 

21. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite 

22. Reţele de calculatoare si comunicaţii   

23. Computer and Communication Networks 

24. Securitatea sistemelor de calcul 

25. Securitatea tehnologiei informaţiei 

26. Securitatea retelelor informatice complexe 

27. Sisteme inteligente 

28. Sisteme inteligente si vederea artificiala 

29. Sisteme de calcul paralele si distribuite 

30. Sisteme distribuite şi tehnologii web 

31. Sisteme software avansate   

32. Distributed systems and web technologies 

33. Sisteme încorporate 

34. Sisteme de calcul avansate 

35. Sisteme înglobate avansate 

36. Ştiinta şi ingineria calculatoarelor 

37. Advanced Computing Systems 

38. Embedded Systems 

39. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie 

40. Tehnologia informaţiei 

41. Information technology 

42. Tehnologia informaţiei în economie 

43. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în 

educaţie 

44. Tehnologia informaţiei şi multimedia 

45. Tehnologii şi aplicaţii informatice 

46. Tehnici avansate de grafică de calculator, 

multimedia şi realitatea virtuală   

47. Tehnici avansate pentru imagistica digitala 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de tehnologia informaţiei în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care 

au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor  în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

MATEMATICĂ 

1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 

2. Matematici computaţionale şi tehnologii 

informatice 

3. Matematică aplicată în informatică 

4. Matematica computaţională 

5. Matematică informatică aplicată 

6. Modele matematice şi statistică aplicată 

7. Modelare şi tehnologii informatice 

8. Statistică aplicată şi informatică 

9. Informatica didactică 

10. Tehnologii informatice 

11. Tehnologii informatice în optimizarea 

computaţională 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat 

(ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii 

universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă 

dreptul de a preda disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INFORMATICĂ 

1. Administrarea sistemelor distribuite 

2. Algoritimi şi bioinformatică 

3. Baze de date 

4. Baze de date în internet şi comerţ electronic 

5. Baze de date şi tehnologii WEB 

6. Biostatistică 

7. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia    

8. Ingineria sistemelor software 

9. Inginerie software 

10. Inteligenţă artificială 

11. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit 

12. Artificial intelligence and distributed 

computing 

13. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi 

economie 

14. Lingvistică computaţională 

15. Metodologii avansate de prelucrare a 

informaţiei 

16. Metode şi modele în inteligenţa artificială 

17. Metode formale în programare 

18. Modelare şi simulare 

19. Modelarea, proiectarea şi managementul 

sistemelor software 

20. Optimizarea modelelor informatice  

21. Optimizare computaţională 

22. Programare bazată pe componente 

23. Programare declarativă 

24. Securitatea informaţiei 

25. Sisteme inteligente 

26. Sisteme distribuite în internet 

27. Sisteme distribuite 

28. Sisteme distribuite în internet şi intranet 

29. Tehnologii pentru dezvoltare web 

30. Tehnologii informatice 

31. Tehnologia informaţiei 

32. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft 

33. Tehnologii avansate pentru prelucrarea 

informaţiei 

34. Web-design 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat 

(ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii 

universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă 

dreptul de a preda disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

FIZICĂ 

1. Fizica computaţională 

2. Fizica computaţională şi informatică 

3. Fizică informatică 

4. Modelare şi simulare 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat 

(ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii 

universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă 

dreptul de a preda disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 

2. Cibernetică şi economie cantitativă 

3. E-Business 

4. E-Business administration (în limba 

engleză) 

5. Econometrie şi statistică aplicată 

6. Informatică aplicată în management 

7. Informatică economică 

8. Informatica managerială 

9. Managementul informatizat al proiectelor 

10. Managementul afacerilor electronice 

11. Metode cantitative în economie 

12. Statistică şi econometrie 

13. Statistică 

14. Statistică şi actuariat în asigurări şi 

sănătate 

15. Securitate informatică 

16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri 

 
17. Sisteme de asistare a deciziilor 

economice 

18. Sisteme informaţionale pentru afaceri 

19. Sisteme informatice financiar-bancare 

20. Sisteme informatice manageriale 

21. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor 

22. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor şi proceselor 

economice 

23. Strategii de dezvoltare a afacerilor             

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat 

(ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii 

universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă 

dreptul de a preda disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CONTABILITATE 

1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 

2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate în 

corporaţii 

3. Management contabil şi informatică de gestiune 

4. Sisteme informatice de gestiune 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul 

II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu 

specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIA 

SISTEMELOR 

 

1. Achiziţia şi prelucrarea datelor 

2. Automatica sistemelor complexe 

3. Automatica şi informatica industrială 

4. Automatică avansată, 

productică şi informatică industrială 

5. Automatizări avansate 

6. Automatizări şi sisteme inteligente 

7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru 

conducerea automată şi managementul 

întreprinderilor 

8. Conducerea avansată a proceselor industriale 

9. Control avansat şi sisteme în timp real 

10. Controlul avansat al proceselor 

11. Informatică aplicată 

12. Informatică aplicată în ingineria sistemelor 

complexe 

13. Informatică aplicată în conducerea avansată 

14. Ingineria sistemelor automate 

15. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei 

16. Ingineria calculatoarelor şi controlul 

proceselor 

17. Modele matematice în inginerie 

18. Managementul proiectelor tehnice şi 

tehnologice 

19. Managementul şi protecţia informaţiei 

20. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii 

multimedia 

21. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor 

22. Sisteme informatice integrate 

23. Sisteme informatice de 

conducere avansată 

24. Sisteme informatice aplicate în producţie şi 

servicii 

25. Sisteme de control încorporate 

26. Sisteme şi control automat 

27. Sisteme şi control automat (în limba engleză) 

28. Systems and control  

29. Sisteme informatice complexe 

30. Sisteme informatice în 

îngrijirea sănătăţii 

31. Sisteme automate avansate 

32. Sisteme automate de conducere a proceselor 

industriale 

33. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 

informatice 

34. Sisteme şi tehnologii informatice 

35. Sisteme încorporate pentru domeniul auto 

36. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în 

limba engleză)   

37. Automotive embedded software 

38. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi 

semnalelor 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de 

studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu 

specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CALCULATOARE 

ŞI TEHNOLGIA 

INFORMAŢIEI 

 

1. Administrarea bazelor de date  

2. Arhitecturi avansate de calculatoare   

3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de 

calculator                            

4. Calculatoare încorporate 

5. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor  

6. Computer and comunication engineering 

7. Inginerie software 

8. Software engineering 

9. Ingineria calculatoarelor 

10. Computer engineering 

11. Ingineria sistemelor internet 

12. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor 

13. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale 

14. Ingineria informatiei si a sistemelor de calcul 

15. Inteligenţă artificială 

16. Inteligenţă şi viziune artificială 

17. Sisteme informatice pentru comerţ electronic 

18. Information system for e-bussines 

19. Management informatic în industrie şi administraţie 

20. Management în tehnologia informaţiei 

21. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite 

22. Reţele de calculatoare si comunicaţii   

23. Computer and Communication Networks 

24. Securitatea sistemelor de calcul 

25. Securitatea tehnologiei informaţiei 

26. Securitatea retelelor informatice complexe 

27. Sisteme inteligente 

28. Sisteme inteligente si vederea artificiala 

29. Sisteme de calcul paralele si distribuite 

30. Sisteme distribuite şi tehnologii web 

31. Sisteme software avansate   

32. Distributed systems and web technologies 

33. Sisteme încorporate 

34. Sisteme de calcul avansate 

35. Sisteme înglobate avansate 

36. Ştiinta şi ingineria calculatoarelor 

37. Advanced Computing Systems 

38. Embedded Systems 

39. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie 

40. Tehnologia informaţiei 

41. Information technology 

42. Tehnologia informaţiei în economie 

43. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie 

44. Tehnologia informaţiei şi multimedia 

45. Tehnologii şi aplicaţii informatice 

46. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia 

şi realitatea virtuală   

47. Tehnici avansate pentru imagistica digitală 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de 

studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu 

specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

 

1. Advanced Microelectronics (în limba engleză) 

2. Circuite şi sisteme integrate  

3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii 

4. Comunicaţii mobile 

5. Comunicaţii multimedia     

6. Electronica surselor autonome de energie 

electrică  

7. Electronică şi informatică aplicată 

8. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei 

medicale 

9. Electronică biomedicală 

10. Electronica sistemelor inteligente 

11. Heterotehnologii în industria electronică 

12. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în  

electronică şi telecomunicaţii       

13. Inginerie electronică                           

14. Inginerie electronică şi sisteme inteligente 

15. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii 

16. Instrumentaţie electronică 

17. Managementul serviciilor şi rețelelor    

18. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în 

limba engleză) 

19. Metode avansate de prelucrare a semnalelor 

pentru comunicaţii (în limba engleză) 

20. Microsisteme 

21. Microelectronica şi nanoelectronica 

22. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice    

23.  Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice     

24. Optoelectronica   

25. Proiectarea circuitelor VLSI avansate 

26. Prelucrarea semnalelor în electronică şi 

telecomunicaţii 

27. Prelucrarea semnalelor 

28. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)  

29. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor 

30. Traitement du signal et des images (în limba 

franceză) 

31. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii 

32. Traitement du signal 

33. Reţele de comunicaţii 

34. Reţele integrate de telecomunicaţii 

35. Radiocomunicaţii digitale 

36. Sisteme electronice avansate 

37. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 

38. Sisteme electronice inteligente şi informatică 

industrială 

39. Sisteme avansate în electronica aplicată 

40. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea 

şi transmisia informaţiei 

41. Sisteme electronice de procesare paralelă şi 

distribuită 

42. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 

industriale 

43. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi 

teleconducere  

44. Sisteme de conversie a energiei  

45. Sisteme electronice pentru 

securizarea frontierei    

46.      Sisteme telematice pentru transporturi 

47. Sisteme inteligente pentru transporturi 

48. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii 

speciale  

 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 
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Învăţământ 

gimnazial 

Opţional în domeniul 

informatică / 

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

 

49. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 

50. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii 

51. Tehnici avansate în electronică 

52. Tehnologii multimedia 

53. Telecomunicaţii 

54. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 

x 

INFORMATICĂ 

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

Notă. Încadrarea pe catedre de opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de 

studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu 

specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele opţional în domeniul informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiiilor în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de 

masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 
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Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  

                                                      Disciplinele: Fizică; Ştiinţe 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs 
 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

                                                                       Învăţământ                   

                                                                                     universitar 

 

Specializarea 

de 

lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

Învăţământ liceal 

1. Fizică 

2. Fizică - Ştiinţe 

 

FIZICĂ 

1.  Fizică x  

FIZICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

2.  Fizică (în limbi străine) x  

3.  Fizică medicală x  

4.  Fizica materialelor x  

5.  Fizica mediului x  

6.  Fizica mediului ambiant x  

7.  Biofizică x  

8.  Fizică – Chimie x  

9.  Fizică informatică x  

10.  Fizică tehnologică x  

11.  Fizică - Informatică x  

12.  Fizică - Matematică x  

13.  Fizica teoretică x  

ŞTIINŢE APLICATE 14.  Inginerie fizică x  

MATEMATICĂ 15.  Matematică – Fizică x  

CHIMIE 
16.  Chimie – Fizică x  

17.  Chimie – Fizică (+ militar) x  

CHIMIE UNIVERSITARI 18.  Chimie – Fizică x  

Învăţământ 

liceal/Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Fizică 

FIZICĂ 

19.  Fizică x  

20.  Fizică (în limbi străine) x  

21.  Fizică medicală x  

22.  Fizica materialelor x  

23.  Fizica mediului x  

24.  Fizica mediului ambiant x  

25.  Biofizică x  

26.  Fizică – Chimie x  

27.  Fizică informatică x  

28.  Fizică tehnologică x  

29.  Fizică - Informatică x  

30.  Fizică - Matematică x  

31.  Fizica teoretică x  

ŞTIINŢE APLICATE  32.  Inginerie fizică x  

MATEMATICĂ 33.  Matematică – Fizică x  

CHIMIE 
34.  Chimie – Fizică x  

35.  Chimie – Fizică (+ militar) x  

CHIMIE UNIVERSITARI 36.  Chimie – Fizică x  

Fizică – Chimie (*) 

CHIMIE 
37.  Chimie – Fizică x  

38.  Chimie – Fizică (+ militar) x  

CHIMIE UNIVERSITARI 39.  Chimie – Fizică x  

FIZICĂ 40.  Fizică – Chimie x  

Fizică – Matematică (*) 
MATEMATICĂ 41.  Matematică – Fizică x  

FIZICĂ 42.  Fizică - Matematică x  
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Învăţământ 

gimnazial /  

  Anul de 

completare 

 

Fizică 

 

FIZICĂ 

43.  Fizică  x 

FIZICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

44.  Fizica mediului ambiant  x 

45.  Fizica mediului  x 

46.  Fizică (în limbi străine)  x 

47.  Fizică – Chimie  x 

48.  Fizică – Cunoştinţe tehnico-productive  x 

49.  Fizică şi cunoştinţe tehnico-productive  x 

MATEMATICĂ 50.  Matematică – Fizică  x 

CHIMIE 51.  Chimie – Fizică  x 

MATEMATICĂ - FIZICĂ 52.  Matematică – Fizică  x 

Fizică – Matematică (*) 
MATEMATICĂ 53.  Matematică – Fizică  x 

MATEMATICĂ - FIZICĂ 54.  Matematică – Fizică  x 

Fizică – Chimie (*) 
FIZICĂ 55.  Fizică - Chimie  x 

CHIMIE 56.  Chimie – Fizică  x 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Fizică – Chimie 

CHIMIE 
57.  Chimie – Fizică x  

58.  Chimie – Fizică (+ militar) x  

CHIMIE UNIVERSITARI 59.  Chimie – Fizică x  

FIZICĂ 60.  Fizică – Chimie x  

FIZICĂ 61.  Fizică - Chimie  x 

CHIMIE 62.  Chimie – Fizică  x 

Notă.   La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993 ;   

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

(*) Numai pentru mediul rural. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  

 

 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

  Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Fizică 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
FIZICĂ      

63.  Fizică               x 

FIZICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

64.  Fizică medicală x 

65.  Biofizică x 

66.  Fizică tehnologică x 

67.  Fizică informatică x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           
ŞTIINŢA MEDIULUI 68.  Fizica mediului x 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

69.  Inginerie fizică x 

70.  Fizică tehnologică x 

Notă.    În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, disciplina 

fizică din învăţământul liceal obligatoriu poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările nominalizate mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul 

de licenţă            

Nivelul  

de studii 

 

Programele de studii de master acreditate 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal 

 

1. Fizică 

2. Fizică - Ştiinţe 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

FIZICĂ   

1. Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate 

2. Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu 

3. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

4. Biofizică 

5. Biofizică şi fizica medicală 

6. Biomateriale  

7. Câmpuri cuantice şi particule elementare 

8. Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului 

9. Fizică computaţională 

10. Fizica computaţională şi informatică 

11. Fizica corpului solid  

12. Fizica didactică 

13. Fizica şi tehnologia materiei condensate 

14. Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale 

15. Fizică electronică şi metrologie 

16. Fizică medicală 

17. Fizică informatică 

18. Fizica materialelor 

19. Fizica materialelor şi aplicaţii 

20. Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare 

21. Fizica şi protecţia mediului  

22. Fizica materialelor cristaline 

23. Physics of crystalline materials 

24. Fizica polimerilor 

25. Fizica cuantică a sistemelor mezoscopice 

26. Fizică teoretică 

27. Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri 

28. Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii 

29. Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică 

30. Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară 

31. Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală 

32. Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe 

33. Modelare şi simulare 

34. Materiale avansate. Nanotehnologii 

35. Nanostiinţe 

36. Nano-Microsisteme inteligente 

37. Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului şi nano-

microtehnologii 

38. Smart nanomicrosystems for enviromental and nano-microtehnologies 

39. Surse de energie regenerabile şi alternative 

40. Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate 

41. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice 

şi chimice avansate 

x 
 

FIZICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Fizica mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

Notă. Încadrarea pe catedre de fizică-ştiinţe  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au 

absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru 

absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina fizică-ştiinţe în conformitate cu 

prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal 

 

1. Fizică 

2. Fizică - Ştiinţe 

 

ŞTIINŢE EXACTE            FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Fizica aplicată avansată  x 

FIZICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Fizica mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

Notă. Încadrarea pe catedre de fizică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai 

studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina fizică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Învăţământ 

liceal /  

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Fizică 

 

 

ŞTIINŢE EXACTE            FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Fizica aplicată avansată  x 

FIZICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Fizica mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

Notă. Încadrarea pe catedre de fizică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai 

studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina fizică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal /  

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Fizică 

 

 

ŞTIINŢE EXACTE            FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

 

FIZICĂ 

1. Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate 

2. Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu 

3. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

4. Biofizică 

5. Biofizică şi fizică medicală 

6. Biomateriale  

7. Câmpuri cuantice şi particule elementare 

8. Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului 

9. Fizică computaţională 

10. Fizica computaţională şi informatică 

11. Fizica corpului solid  

12. Fizica didactică 

13. Fizica şi tehnologia materiei condensate 

14. Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale 

15. Fizică electronică şi metrologie 

16. Fizică medicală 

17. Fizică informatică 

18. Fizica materialelor 

19. Fizica materialelor şi aplicaţii 

20. Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare 

21. Fizica şi protecţia mediului  

22. Fizica materialelor cristaline 

23. Fizica polimerilor 

24. Physics of crystalline materials 

25. Fizica cuantică a sistemelor mezoscopice 

26. Fizică teoretică 

27. Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri 

28.  Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii 

29. Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică 

30. Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară 

31. Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală 

32. Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe 

33. Modelare şi simulare 

34. Materiale avansate. Nanotehnologii 

35. Nanostiinţe 

36. Nano-Microsisteme inteligente 

37. Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului şi nano-

microtehnologii 

38. Smart nanomicrosystems for enviromental and nano-microtehnologies 

39. Surse de energie regenerabile şi alternative 

40. Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate 

41. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi 

chimice avansate 

x 

FIZICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Fizica mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

Notă. Încadrarea pe catedre de fizică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai 

studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina fizică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de 

masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  

                                                Disciplinele: Chimie; Ştiinţe 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a 

se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs 
 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

                                                                                               Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de 

lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

Învăţământ liceal 
1. Chimie 

2. Chimie - Ştiinţe 

CHIMIE 

1.  Chimie x  

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

2.  Chimie (în limbi străine) x  

3.  Chimie militară (militar) x  

4.  Biochimie tehnologică x  

5.  Chimia mediului x  

6.  Radiochimie  x  

7.  Chimie - Fizică (+ militar) x  

8.  Chimie - Fizică x  

9.  Chimie - Biologie x  

10.  Inginerie chimică x  

11.  Inginerie chimică (în limbi străine) x  

12.  Tehnologie chimică x  

13.  Tehnologie chimică organică x  

14.  Tehnologie chimică anorganică x  

15.  Tehnologia substanţelor anorganice x  

16.  Tehnologia substanţelor organice x  

17.  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice  x  

18.  Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x  

19.  Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x  

20.  Tehnologia compuşilor macromoleculari x  

CHIMIE 

UNIVERSITARI 

21.  Chimie x  

22.  Chimie - Fizică x  

FIZICĂ 23.  Fizică - Chimie x  

BIOLOGIE 

24.  Biochimie x  

25.  Biologie - Chimie x  

26.  Biochimie tehnologică x  

CHIMIE 

INDUSTRIALĂ 

27.  Inginerie chimică x  

28.  Inginerie chimică (în limbi străine) x  

29.  Tehnologie chimică x  

30.  Tehnologie chimică organică x  

31.  Tehnologie chimică anorganică x  

32.  Tehnologia substanţelor anorganice x  

33.  Tehnologia substanţelor organice x  

34.  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice  x  

35.  Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x  

Învăţământ liceal 

/   Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Chimie CHIMIE 

36. 1 Chimie x  

37. 2 Chimie (în limbi străine) x  

38. 3 Chimie militară (militar) x  

39. 4 Biochimie tehnologică x  

40. 5 Chimia mediului x  

41. 6 Radiochimie  x  

42. 7 Chimie - Fizică (+ militar) x  

43.  Chimie - Fizică x  

44.  Chimie - Biologie x  

45.  Inginerie chimică x  
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Învăţământ liceal /   

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Chimie 

CHIMIE 

46.  Inginerie chimică (în limbi străine) x  

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

47.  Tehnologie chimică x  

48.  Tehnologie chimică organică x  

49.  Tehnologie chimică anorganică x  

50.  Tehnologia substanţelor anorganice x  

51.  Tehnologia substanţelor organice x  

52.  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice  x  

53.  Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x  

54.  Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x  

55.  Tehnologia compuşilor macromoleculari x  

CHIMIE 

UNIVERSITARI 

56.  Chimie x  

57.  Chimie - Fizică x  

FIZICĂ 58. 8 Fizică - Chimie x  

BIOLOGIE 

59. 9 Biochimie x  

60. 1 Biologie - Chimie x  

61.  Biochimie tehnologică x  

CHIMIE 

INDUSTRIALĂ 

62. 1 Inginerie chimică x  

63. 1 Inginerie chimică (în limbi străine) x  

64. 1 Tehnologie chimică x  

65.  Tehnologie chimică organică x  

66.  Tehnologie chimică anorganică x  

67. 1 Tehnologia substanţelor anorganice x  

68. 1 Tehnologia substanţelor organice x  

69. 1 Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice  x  

70. 1 Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x  

Chimie – Fizică (*) 

CHIMIE 
71.  Chimie - Fizică (+ militar) x  

72.  Chimie - Fizică x  

CHIMIE 

UNIVERSITARI 
73.  Chimie - Fizică x  

FIZICĂ 74.  Fizică - Chimie x  

Chimie – Biologie (*) 

CHIMIE 
75.  Chimie - Biologie x  

76.  Biochimie tehnologică x  

BIOLOGIE 
77.  Biologie - Chimie x  

78.  Biochimie x  

Învăţământ 

gimnazial /   Anul 

de completare 

Chimie CHIMIE 

79.  Chimie  x 

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

80. 1 Chimie - secţia pedagogică  x 

81. 1 Tehnici de laborator  x 

82.  Chimie - Fizică  x 

83.  Chimie – Biologie  x 

84. 2 Tehnologie chimică  x 

85.  Tehnologie chimică organică   x 

86.  Tehnologie chimică anorganică   x 

87.  Chimie - Cunoştinţe tehnico-productive  x 

88.  Chimie şi cunoştinţe tehnico-productive  x 

89.  Chimie militară (militar)  x 
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Învăţământ 

gimnazial /   Anul 

de completare 

Chimie 

CHIMIE 

INDUSTRIALĂ 

90.  Tehnologie chimică  x 

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

91.  Tehnici de laborator  x 

92.  Tehnologie chimică organică   x 

93.  Tehnologie chimică anorganică   x 

94.  Tehnologia materialelor de construcţii  x 

FIZICĂ 95.  Fizică - Chimie  x 

BIOLOGIE 96.  Biologie - Chimie  x 

Chimie – Biologie (*) 
BIOLOGIE 97.  Biologie - Chimie  x 

CHIMIE 98.  Chimie - Biologie  x 

Chimie – Fizică (*) 
CHIMIE 99.  Chimie - Fizică  x 

FIZICĂ 100.  Fizică - Chimie  x 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Chimie - Fizică 

CHIMIE 
101.  Chimie - Fizică (+ militar) x  

102.  Chimie - Fizică x  

CHIMIE 

UNIVERSITARI 
103.  Chimie - Fizică x  

FIZICĂ 104.  Fizică - Chimie x  

CHIMIE 105.  Chimie - Fizică  x 

FIZICĂ 106.  Fizică - Chimie  x 

(*) Numai pentru mediul rural. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 

 

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Catedra / Postul 

de încadrare 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

  Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Chimie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      

107.  Chimie              x 

CHIMIE 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

108.  Biochimie tehnologică x 

109.  Radiochimie x 

110.  Chimie informatică x 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 
111.  Chimie militară x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 112.  Biochimie x 

ŞTIINŢA MEDIULUI 113.  Chimia mediului x 

Chimie – Biologie (*) 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE    114.  Biochimie tehnologică x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE 115.  Biochimie x 

(*) Numai pentru mediul rural 

 

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, disciplinele chimie, chimie - biologie din învăţământul liceal obligatoriu pot fi predate pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă 

cu specializările nominalizate mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă  

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal 

 

1. Chimie 

2. Chimie - Ştiinţe 

 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE      

1. Chimie             

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

BIOLOGIE   

 

Biologie – Biochimie 

 

x 

CHIMIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 
Chimie militară 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Chimia mediului 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE      

1. Chimie              

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

CHIMIE    

1. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

2. Biomolecule 

3. Chimia fizică a sistemelor disperse 

4. Chimia şi biochimia heterociclurilor 

5. Chimie avansată 

6. Chimie coordinativă aplicată 

7. Chimia compuşilor biologic activi 

8. Chimia compuşilor farmaceutici şi a materialelor biocompatibile 

9. Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice 

10. Chimia materialelor avansate 

11. Chimia mediului şi siguranţă alimentară 

12. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice 

13. Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a mediului 

14. Chimie 

15. Chimie aplicată 

16. Chimie didactică 

17. Chimie supramoleculară 

18. Chimie structurală şi aplicativă 

19. Didactica chimiei 

20. Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului 

21. Managementul calităţii în chimie 

22. Metode de analiză utilizate în controlul caliăţii mediului şi produselor 

23. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi 

mediului 

24. Metode fizico-chimice de analiză a produselor cosmetice, farmaceutice şi 

alimentare 

25. Modelare moleculară în chimie şi biochimie 

26. Nanoştiinţe 

27. Poluarea chimică mediului 

28. Reciclarea deşeurilor şi metode de expertiză a materialelor biodegradabile                                               

29. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice 

şi chimice avansate 

30. Surse de energie regenerabile şi alternative 

31. Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului 

32. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, cosmetică 

şi farmaceutică 

33. Tehnici de măsurare în chimie 

34. Tehnici moderne de sinteză în chimie 

x 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 
Chimie militară 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Chimia mediului 

Notă. Încadrarea pe catedre de chimie-ştiinţe  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 

durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina chimie-ştiinţe în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1. Chimie 

2. Chimie – Ştiinţe 

3. Chimie – Biologie (*) 

 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE    Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

2. Biologie – Biochimie 

3. Nanoştiinţe 
x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE    Biochimie tehnologică 

CHIMIE   
1. Biologie – Biochimie 

2. Nanoştiinţe ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE Biochimie 

Notă. Încadrarea pe catedre de chimie-biologie  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare 

de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplina chimie-biologie  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal /  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Chimie 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE      

1. Chimie              

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

BIOLOGIE   Biologie – Biochimie x 

CHIMIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 
Chimie militară 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Chimia mediului 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE      

1. Chimie              

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

CHIMIE    

1. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

2. Biomolecule 

3. Chimia fizică a sistemelor disperse 

4. Chimia şi biochimia heterociclurilor 

5. Chimie avansată 

6. Chimie coordinativă aplicată 

7. Chimia compuşilor biologic activi 

8. Chimia compuşilor farmaceutici şi a materialelor 

biocompatibile 

9. Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice 

10. Chimia materialelor avansate 

11. Chimia mediului şi siguranţă alimentară 

12. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice 

13. Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a 

mediului 

14. Chimie 

15. Chimie aplicată 

16. Chimie didactică 

17. Chimie supramoleculară 

18. Chimie structurală şi aplicativă 

19. Didactica chimiei 

20. Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului 

21. Managementul calităţii în chimie 

22. Metode de analiză utilizate în controlul caliăţii mediului şi 

produselor 

23. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii 

vieţii şi mediului 

24. Metode fizico-chimice de analiză a produselor cosmetice, 

farmaceutice şi alimentare 

25. Modelare moleculară în chimie şi biochimie 

26. Nanoştiinţe 

27. Poluarea chimică mediului 

28. Reciclarea deşeurilor şi metode de expertiză a materialelor 

biodegradabile                                               

29. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin 

metode fizice şi chimice avansate 

30. Surse de energie regenerabile şi alternative 

31. Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului 

32. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, 

cosmetică şi farmaceutică 

33. Tehnici de măsurare în chimie 

34. Tehnici moderne de sinteză în chimie 

x 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 
Chimie militară 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Chimia mediului 

Notă. Încadrarea pe catedre de chimie  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă 

(ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina chimie  în 

conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Învăţământ 

liceal/ Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Chimie 

 

2. Chimie – 

Biologie (*) 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE    Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

2. Biologie – Biochimie 

3. Nanoştiinţe 

x 

CHIMIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE    Biochimie tehnologică 

CHIMIE   

1. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

2. Nanoştiinţe ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE Biochimie 

Notă. Încadrarea pe catedre de chimie-biologie  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de 

licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina 

chimie-biologie  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(*) Numai pentru mediul rural. 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare 

din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate 

(ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

      Disciplinele: Biologie; Ştiinţe; Elemente de biologie - ecologie 

                                      

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs 
 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina  

principală de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 
Nr. 

crt. 

                                                                                           Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de  
lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

Învăţământ 

liceal 

1. Biologie 

2. Biologie - Ştiinţe 

BIOLOGIE 

1.  Biologie x  

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

2.  Biochimie  x  

3.  Ecologie x  

4.  Ecologie şi protecţia mediului x  

5.  Biologie - Ştiinţe agricole x  

6.  Biologie - Chimie x  

7.  Biologie – Geografie  x  

8.  Biologie - Agricultură x  

9.  Biologie - Geologie x  

10.  Biologie aplicată în agricultură x  

11.  Protecţia mediului x  

12.  Biochimie tehnologică x  

13.  Biologie - Ecologie x  

FIZICĂ 14.  Biofizică x  

CHIMIE 
15.  Chimie - Biologie x  

16.  Biochimie tehnologică x  

GEOGRAFIE 17.  Geografie - Biologie x  

GEOLOGIE 18.  Geologie - Biologie   x  

Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare/  

Învăţământ 

gimnazial 

Biologie 

 

BIOLOGIE 

19.  Biologie x  

20.  Biochimie  x  

21.  Ecologie x  

22.  Ecologie şi protecţia mediului x  

23.  Biologie - Ştiinţe agricole x  

24.  Biologie - Chimie x  

25.  Biologie - Geografie x  

26.  Biologie - Agricultură x  

27.  Biologie - Geologie x  

28.  Biologie aplicată în agricultură x  

29.  Protecţia mediului x  

30.  Biochimie tehnologică x  

31.  Biologie - Ecologie x  

FIZICĂ 32.  Biofizică x  

CHIMIE 
33.  Chimie - Biologie x  

34.  Biochimie tehnologică x  

GEOGRAFIE 35.  Geografie - Biologie x  

GEOLOGIE 36.  Geologie - Biologie   x  

Biologie – Chimie (*) 

BIOLOGIE 
37.  Biologie – Chimie x  

38.  Biochimie  x  

CHIMIE 
39.  Chimie - Biologie x  

40.  Biochimie tehnologică x  

Biologie – Geografie (*) 
BIOLOGIE 41.  Biologie - Geografie x  

GEOGRAFIE 42.  Geografie - Biologie x  
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Învăţământ 

gimnazial 

Biologie – Educaţie 

tehnologică (*) 

 

BIOLOGIE 

43.  Biologie şi  Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x  

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

44.  Biochimie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

45.  Ecologie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

46.  Ecologie şi protecţia mediului  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

47.  Biologie - Ştiinţe agricole  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

48.  Biologie – Chimie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

49.  Biologie – Geografie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

50.  Biologie – Agricultură  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

51.  Biologie – Geologie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

52.  Biologie aplicată în agricultură  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

53.  Protecţia mediului  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

54.  Biochimie tehnologică  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

55.  Biologie – Ecologie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

FIZICĂ 56.  Biofizică  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

CHIMIE 
57.  Chimie – Biologie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

58.  Biochimie tehnologică  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

GEOGRAFIE 59.  Geografie – Biologie  şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

GEOLOGIE 60.  Geologie - Biologie   şi  Educaţie tehnologică (studii  postuniversitare) x  

Învăţământ 

gimnazial /   

Anul de 

completare 

Biologie 

BIOLOGIE 

61.  Biologie  x 

62.  Biologie - Geografie  x 

63.  Biologie - Agricultură  x 

64.  Biologie - Chimie  x 

65.  Ştiinţe naturale şi agricole  x 

CHIMIE 66.  Chimie - Biologie  x 

GEOGRAFIE 67.  Geografie - Biologie  x 

Biologie – Geografie (*) 
BIOLOGIE 68.  Biologie - Geografie  x 

GEOGRAFIE 69.  Geografie - Biologie  x 

Biologie – Chimie (*) 
BIOLOGIE 70.  Biologie - Chimie  x 

CHIMIE 71.  Chimie - Biologie  x 
(*) Numai pentru mediul rural 

 

Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau 

postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea 

învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

  Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Biologie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      72.  Biochimie tehnologică x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

FIZICĂ 73.  Biofizică x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
74.  Biochimie x 

75.  Biologie x 

ŞTIINŢA MEDIULUI 76.  Ecologie şi protecţia mediului x 

Biologie – Chimie (*) 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE    77.  Biochimie tehnologică x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE 78.  Biochimie x 

(*) Numai pentru mediul rural 

 

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, disciplina biologie din învăţământul liceal obligatoriu poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările 

nominalizate mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs 
 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina  
principală de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 

Nr. 
crt. 

                                                                                           Învăţământ universitar 

 
Specializarea 

de  

lungă durată 

de scurtă 

durată 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Elemente de  

biologie - ecologie 

BIOLOGIE 

79.  Biologie x  

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

80.  Biochimie  x  

81.  Ecologie x  

82.  Ecologie şi protecţia mediului x  

83.  Biologie - Ştiinţe agricole x  

84.  Biologie - Chimie x  

85.  Biologie – Geografie  x  

86.  Biologie - Agricultură x  

87.  Biologie - Geologie x  

88.  Biologie aplicată în agricultură x  

89.  Protecţia mediului x  

90.  Biochimie tehnologică x  

91.  Biologie - Ecologie x  

FIZICĂ 92.  Biofizică x  

CHIMIE 
93.  Chimie - Biologie x  

94.  Biochimie tehnologică x  

GEOGRAFIE 95.  Geografie - Biologie x  

GEOLOGIE 96.  Geologie - Biologie   x  

BIOLOGIE 

97.  Biologie  x 

98.  Biologie - Geografie  x 

99.  Biologie - Agricultură  x 

100.  Biologie - Chimie  x 

101.  Ştiinţe naturale şi agricole  x 

CHIMIE 102.  Chimie - Biologie  x 

GEOGRAFIE 103.  Geografie - Biologie  x 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau 

postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea 

învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

  Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Elemente de  

biologie - ecologie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      104.  Biochimie tehnologică x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

FIZICĂ 105.  Biofizică x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
106.  Biochimie x 

107.  Biologie x 

ŞTIINŢA MEDIULUI 108.  Ecologie şi protecţia mediului x 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

  

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal 

1. Biologie 

2. Biologie - Ştiinţe 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Amenajarea grădinilor  
2. Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical 

3. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

4. Biochimie şi biologie moleculară 
5. Biologie - Biochimie 

6. Biologie aplicată în agricultură 

7. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii 
farmaco-medicale 

8. Biologia agroecosistemelor 

9. Biologia celulelor procariote şi eucariote 
10. Biologia dezvoltării 

11. Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie 

12. Biologie didactică 
13. Biologie medicală 

14. Bio - antropologie 

15. Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor 
16. Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor 

17. Bioprocedee în domeniul agroalimentar 

18. Biotehnologie microbiană şi genetică 
19. Biotehnologie moleculară 

20. Biotehnologii microbiene şi celulare 

21. Biotransformări celulare 
22. Conservarea biodiversităţii 

23. Conservarea şi protecţia naturii 

24. Consiliere de mediu 

25. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 

26. Ecologie sistemică şi conservare 

27. Ecologie terestră şi acvatică 
28. Genetică moleculară 

29. Managementul integrat al capitalului natural 

30. Neurobiologie 
31. Nanoştiinţe 

32. Ştiinţele nutriţiei 

33. Taxonomie 
34. Utilizarea şi protecţia resurselor biologice 

35. Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene 

36. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului 

x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE 

ALE 
NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ecologie şi protecţia 

mediului 

Notă. Încadrarea pe catedre de biologie-ştiinţe  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul 

de a preda disciplina biologie-ştiinţe în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1. Biologie – Chimie (*) 

 

2. Biologie – Ştiinţe 

 

3. Biologie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE    Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

2. Biologie – Biochimie 

3. Nanoştiinţe 

x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE 
ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

Notă. Încadrarea pe catedre de biologie-chimie  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul 

de a preda disciplina biologie-chimie în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal /  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Biologie       

 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Amenajarea grădinilor  

2. Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical 

3. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 
4. Biochimie şi biologie moleculară 

5. Biologie - Biochimie 

6. Biologie aplicată în agricultură 
7. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii 

farmaco-medicale 

8. Biologia agroecosistemelor 
9. Biologia celulelor procariote şi eucariote 

10. Biologia dezvoltării 

11. Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie 
12. Biologie didactică 

13. Biologie medicală 

14. Bio - antropologie 
15. Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor 

16. Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor 

17. Bioprocedee în domeniul agroalimentar 

18. Biotehnologie microbiană şi genetică 

19. Biotehnologie moleculară 

20. Biotehnologii microbiene şi celulare 
21. Biotransformări celulare 

22. Conservarea biodiversităţii 

23. Conservarea şi protecţia naturii 
24. Consiliere de mediu 

25. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 
26. Ecologie sistemică şi conservare 

27. Ecologie terestră şi acvatică 

28. Genetică moleculară 
29. Managementul integrat al capitalului natural 

30. Neurobiologie 

31. Nanoştiinţe 

32. Ştiinţele nutriţiei 

33. Taxonomie 

34. Utilizarea şi protecţia resurselor biologice 
35. Valorificarea principiilor bioactive din plante 

indigene 

36. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia 
mediului 

x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE 
ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA 
MEDIULUI 

Ecologie şi protecţia 
mediului 

Notă. Încadrarea pe catedre de biologie în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare 

de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplina biologie în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Învăţământ 

liceal /  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Biologie 

 

2. Biologie – Chimie (*) 

ŞTIINŢE 
EXACTE            

CHIMIE    Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

2. Biologie – Biochimie 

3. Nanoştiinţe 

x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE 

ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

Notă. Încadrarea pe catedre de biologie-chimie  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă 

dreptul de a preda disciplina biologie-chimie în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(*) Numai pentru mediul rural. 

 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

  

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare de 

masterat              

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Elemente de  

biologie - ecologie  

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Amenajarea grădinilor  
2. Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical 

3. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

4. Biochimie şi biologie moleculară 
5. Biologie - Biochimie 

6. Biologie aplicată în agricultură 

7. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii 
farmaco-medicale 

8. Biologia celulelor procariote şi eucariote 

9. Biologia dezvoltării 
10. Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie 

11. Biologia agroecosistemelor 

12. Biologie didactică 
13. Biologie medicală 

14. Bio - antropologie 

15. Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor 
16. Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor 

17. Bioprocedee în domeniul agroalimentar 

18. Biotehnologie microbiană şi genetică 
19. Biotehnologie moleculară 

20. Biotehnologii microbiene şi celulare 

21. Biotransformări celulare 
22. Conservarea biodiversităţii 

23. Conservarea şi protecţia naturii 

24. Consiliere de mediu 

25. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 

26. Ecologie sistemică şi conservare 

27. Ecologie terestră şi acvatică 
28. Genetică moleculară 

29. Managementul integrat al capitalului natural 

30. Neurobiologie 
31. Nanoştiinţe 

32. Ştiinţele nutriţiei 

33. Taxonomie 
34. Utilizarea şi protecţia resurselor biologice 

35. Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene 

36. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului 

x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE 

ALE 
NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ecologie şi protecţia 

mediului 

Notă. Încadrarea pe catedre de biologie-ştiinţe  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul 

de a preda disciplina biologie-ştiinţe în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

  Disciplina: Cultură civică 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se 

înscrie şi de  a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa -  
probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

                           Învăţământ universitar 

 
Specializarea 

de  

lungă 
durată 

de  

scurtă  
durată 

Învăţământ 

gimnazial /  

  Anul de 

completare 

 

Cultură civică 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Pedagogie x x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

2.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

3.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

4.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

5.  Pedagogie socială x  

6.  Psihologie x  

7.  Psihologie şi asistenţă socială x  

8.  Psihologie - Pedagogie x  

9.  Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  

10.  Psihosociologie x  

11.  Psihosociologie (+ militar) x  

12.  Psihosociologie - Informaţii (militar) x  

13.  Psihopedagogie x  

14.  Psihopedagogie - Cibernetică x  

15.  Sociologie x  

16.  Sociologie - Etnologie x  

17.  Sociologie - Politologie x  

18.  Sociologie - Psihologie x  

19.  Psihologie şi psihopedagogie specială x x 

20.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

21.  Asistenţă socială x  

PSIHOLOGIE 22.  Psihologie x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 23.  Sociologie - Psihologie x  

SOCIOLOGIE 

24. S Sociologie x  

25.  Antropologie x  

26.  Politici sociale x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
27.  Pedagogie x x 

28.  Pedagogie – învăţători  x  

ŞTIINŢE 

POLITICE 

29.  Ştiinţe politice x  

30.  Ştiinţe politice (în limbi străine) x  

31.  Ştiinţe politice şi administrative x  

32.  Ştiinţe politice - Filosofie x  

33.  Studii europene x  

34.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE 35.  Ştiinţe politico - economice x  

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

36.  Administraţie publică x  

37.  Administraţie europeană x  

38.  Ştiinţe administrative* x  

FILOLOGIE 

39.  Comunicare şi relaţii publice x  

40.  Limba şi literatura română - Istorie x x 

41.  Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x  

42.  Comunicare socială şi relaţii publice x  

43.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

ECONOMIC 44.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

RELAŢII INTERNAŢIONALE 45.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

TEOLOGIE 

46.  Teologie greco-catolică didactică – Filosofie x  

47.  Teologie ortodoxă - Istorie x  

48.  Teologie ortodoxă didactică - Istorie x  

49.  Teologie romano-catolică - Istorie x  

50.  Teologie romano-catolică didactică - Istorie x  

51.  Teologie greco-catolică - Istorie x  
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Învăţământ 

gimnazial /  

  Anul de completare 

 

Cultură civică 

TEOLOGIE 

52.  Teologie greco-catolică didactică - Istorie x  

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

53.  Teologie reformată - Istorie x  

54.  Teologie reformată didactică  – Istorie x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 

55.  Psihosociologie - informaţii x  

56.  Comunicare şi relaţii publice x  

57.  Comunicare socială şi relaţii publice x  

58.  Comunicare şi relaţii publice - informaţii x  

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

(SNSPA) 

59.  Comunicare şi relaţii publice x  

60.  Comunicare socială şi relaţii publice x  

FILOSOFIE 

61.  Filosofie x  

62.  Filosofie - istorie x  

63.  Filosofie - Sociologie x  

64.  Filosofie şi jurnalistică  x  

65.  Filosofie - Jurnalistică x  

66.  Filosofie şi antropologie x  

67.  Filosofie - Jurnalism x  

68.  Filosofie - Limba şi literatura română x  

69.  Filosofie – Filologie clasică x  

70.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

71.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

72.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

73.  Filosofie - Psihologie x  

74.  Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x  

75.  Cultură şi religie x  

76.  Psihologie x  

FILOSOFIE ŞI JURNALISM 77.  Filosofie - Jurnalism x  

ISTORIE 

78.  Istorie x x 

79.  Istorie (în limbi străine) x  

80.  Istorie - Limba şi literatura română x  

81.  Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x  

82.  Istorie - Filosofie x  

83.  Istorie - Geografie x x 

84.  Istorie - Arheologie x  

85.  Istorie - Muzeologie x  

86.  Istorie - Istoria artei x  

87.  Istorie - Jurnalistică x  

88.  Istorie - Biblioteconomie x  

89.  Istorie - Jurnalism x  

90.  Ştiinţe politice x  

91.  Arhivistică şi istorie x  

92.  Istorie – Filologie clasică x  

93.  Istorie – Studii iudaice x  

94.  Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x  

95.  Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x  

96.  Istorie - Antropologie x  

97.  Istorie – Arhivistică şi muzeologie x  

ARHIVISTICĂ 98.  Arhivistică – Istorie (militar) x  

GEOGRAFIE 99.  Geografie - Istorie x x 

DREPT 

100.  Drept x  

101.  Drept comunitar x  

102.  Ştiinţe juridice x  

103.  Ştiinţe juridice şi administrative x  

ŞTIINŢE JURIDICE 

104.  Drept x  

105.  Drept comunitar x  

106.  Drept şi relaţii internaţionale x  

107.  Ştiinţe juridice x  

108.  Ştiinţe juridice şi administrative x  

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 109.  Asistenţă socială x x 

*Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate ori programe de conversie profesională de nivel postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele 

nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – 

similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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            Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

  Disciplinele: Cultură civică; Studii sociale 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de  a participa la 

concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa -  

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

                                                                                         Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de  
lungă 

durată 

de  
scurtă  

durată 

Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – Studii 

sociale 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

110.  Pedagogie x  

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

111.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

112.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

113.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

114.  Pedagogie socială x  

115.  Psihologie x  

116.  Psihologie şi asistenţă socială x  

117.  Psihologie - Pedagogie x  

118.  Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  

119.  Psihosociologie x  

120.  Psihosociologie (+ militar) x  

121.  Psihosociologie - Informaţii (militar) x  

122.  Psihopedagogie x  

123.  Psihopedagogie - Cibernetică x  

124.  Sociologie x  

125.  Sociologie - Etnologie x  

126.  Sociologie - Politologie x  

127.  Sociologie - Psihologie x  

128.  Psihologie şi psihopedagogie specială x  

129.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

130.  Asistenţă socială x  

PSIHOLOGIE 131.  Psihologie x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 132.  Sociologie - Psihologie x  

SOCIOLOGIE 

133. S Sociologie x  

134.  Antropologie x  

135.  Politici sociale x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
136.  Pedagogie x  

137.  Pedagogie – învăţători  x  

ŞTIINŢE 

POLITICE 

138.  Ştiinţe politice x  

139.  Ştiinţe politice (în limbi străine) x  

140.  Ştiinţe politice şi administrative x  

141.  Ştiinţe politice - Filosofie x  

142.  Studii europene x  

143.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE 144.  Ştiinţe politico - economice x  

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

145.  Administraţie publică x  

146.  Administraţie europeană x  

147.  Ştiinţe administrative* x  

FILOLOGIE 

148.  Comunicare şi relaţii publice x  

149.  Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x  

150.  Comunicare socială şi relaţii publice x  

151.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

ECONOMIC 152.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

RELAŢII INTERNAŢIONALE 153.  Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

TEOLOGIE 154.  Teologie greco-catolică didactică – Filosofie x  
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – Studii 

sociale 

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 

155.  Psihosociologie - informaţii x  

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

156.  Comunicare şi relaţii publice x  

157.  Comunicare socială şi relaţii publice x  

158.  Comunicare şi relaţii publice - informaţii x  

COMUNICARE ŞI RELAŢII 

PUBLICE (SNSPA) 

159.  Comunicare şi relaţii publice x  

160.  Comunicare socială şi relaţii publice x  

FILOSOFIE 

161.  Filosofie x  

162.  Filosofie - istorie x  

163.  Filosofie - Sociologie x  

164.  Filosofie şi jurnalistică  x  

165.  Filosofie - Jurnalistică x  

166.  Filosofie şi antropologie x  

167.  Filosofie - Jurnalism x  

168.  Filosofie - Limba şi literatura română x  

169.  Filosofie – Filologie clasică x  

170.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

171.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

172.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

173.  Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x  

174.  Filosofie - Psihologie x  

175.  Psihologie x  

ISTORIE 

176.  Istorie - Filosofie x  

177.  Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x  

178.  Ştiinţe politice x  

FILOSOFIE ŞI JURNALISM 179.  Filosofie - Jurnalism x  

DREPT 

180.  Drept x  

181.  Drept comunitar x  

182.  Ştiinţe juridice x  

183.  Ştiinţe juridice şi administrative x  

ŞTIINŢE JURIDICE 

184.  Drept x  

185.  Drept comunitar x  

186.  Drept şi relaţii internaţionale   

187.  Ştiinţe juridice x  

188.  Ştiinţe juridice şi administrative x  

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 189.  Asistenţă socială x  

*Studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate. 
Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a 
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările 

ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

  Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE 190.  Istorie x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

FILOSOFIE 191.  Filosofie x 

STUDII CULTURALE 
192.  Etnologie x 

193.  Studii europene x 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

194.  Drept x 

195.  Drept comunitar x 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 196.  Sociologie x 

ŞTIINŢE POLITICE      197.  Ştiinţe politice x 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

198.  Relaţii internaţionale şi studii europene x 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

199.  Administraţie publică x 

200.  Administraţie europeană x 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            
201.  Comunicare şi relaţii publice        x 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
202.  Pedagogie x 

PSIHOLOGIE 203.  Psihologie x 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
204.  Asistenţă socială              x 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

205.  Comunicare şi relaţii publice - informaţii x 

206.  Psihologie - informaţii x 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la 

concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă 

Domeniul de licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură 

civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ISTORIE 

1. Arhivistică contemporană 

2. Antropologie şi istorie europeană  

3. Arheologie, civilizaţie şi artă antică 

4. Arheologie şi studii clasice 

5. Arheologie interdisciplinară 

6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

7. Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene  

8. Diplomaţie şi politică în secolele XIX-XXI 

9. Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX) 

10. Elitele, cultura şi construcţia europeană 

11. Europa Centrală şi de Sud-Est în  primul mileniu al erei creştine 

12. Geopolitică si relaţii internaţionale  

13. Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale   

14. Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa 

15. Integrarea europeană 

16. Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate  

17. Istoria evreilor şi ebraistică 

18. Istoria ideii de Europa 

19. Istoria comunismului în România       

20. Istoria artei şi filosofia culturii 

21. Istoria artei  

22. Istoria ideilor şi mentalităţilor 

23. Istoria şi practica  relaţiilor internaţionale 

24. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  

25. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 

26. Istoria Europei de Sud-Est 

27. Istoria vestului românesc 

28. Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI 

29. Istoria românilor  şi a României în context european (sec. XIV - XX)  

30. Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) 

31. Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale 

32. Istorie şi civilizaţie europeană 

33. Limbi vechi şi paleografii 

34. Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării  transfrontaliere 

35. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică  

36. Managementul bunurilor culturale si turism cultural   

37. Muzeologie şi restaurare 

38. Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 

39. Muzeologie, patrimoniu şi turism 

40. Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană 

41. Patrimoniu şi turism cultural 

42. Preistoria spaţiului Carpato-Dunărean în contextual arheologiei sistemice  

43. Politici sociale în context european  

44. Politică şi societate în secolul XX  

45. Politică mondială şi europeană 

46. Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric 

47. Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 

48. Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale 

49. Relaţii internaţionale în sec. XIX - XXI. Istorie şi  diplomaţie 

50. Relaţiile internaţionale ale României în secolul XX 

51. Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX - XX 

52. România în secolul XX 

53. Români în istoria  Europei 

54. Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) 

55. Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate 

56. Spaţiul românesc între Orient şi Occident 

57. Sud-estul european şi centrele de putere 

58. Studii moderne 

59. Studii sud-est europene 

60. Studii egeo-mediteraniene 

61. Studii medievale  

62. Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere 

63. Studii europene   

64. Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale 

65. Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios 

66. Unitatea istoriei europene         
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CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii 

internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie 

publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi 

relaţii publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi 

relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - 

informaţii 

 

 
 



 191 

Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură 

civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE 

1. Consiliere şi administrare în resurse umane 

2. Drepturile omului 

3. Estetici aplicate în arta teatrală 

4. Etica politicilor publice 

5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii 

6. Etică organizaţională şi audit etic 

7. Etică profesională 

8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii 

9. Filosofie analitică 

10. Filosofie antică şi medievală 

11. Filosofie, cultură, comunicare 

12. Filosofie contemporană 

13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor 

14. Filosofie aplicată şi management cultural 

15. Filosofie politică contemporană 

16. Filosofie si artă în spaţiul public 

17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane 

18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice 

19. Istoria şi filosofia ştiinţei 

20. Istoria artei şi filosofia culturii 

21. Investigaţii filosofice aplicate 

22. Studii globale. Cultură şi comunicare 

23. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale 

x 

CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             
Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

SOCIOLOGIE 

1. Analiză şi diagnoză socială 

2. Antropologie socială şi management cultural 

3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

4. Antropologie aplicată 

5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară 

6. Administrarea afacerilor 

7. Analiza informaţiilor 

8. Antropologie 

9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

10. Cercetare în sociologie 

11. Research in sociology 

12. Cercetare sociologică avansată 

13. Comunicare, mass media şi societate 

14. Comunicare, societate şi mass media 

15. Comunicare interculturală 

16. Devianţă socială şi criminalitate 

17. Demografie - Populaţie şi Dezvoltare 

18. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană 

19. Dezvoltare socială şi instituţională 

20. Gestiunea campaniilor de imagine 

21. Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane 

22. Gestiunea resurselor umane 

23. Integrarea europeană. Problematica socială 

24. Leadership şi management organizaţional 

25. Management şi calitate în ştiinţe 

26. Managementul strategic al dezvoltării sociale 

27. Managementul resurselor umane 

28. Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor 

29. Management intercultural 

30. Negociere şi mediere în organizaţii 

31. Ospitalitate, etnoidentitate, turism cultural şi ecologic 

32. Psihosociologia învăţământului integrat 

33. Politici comunitare si intervenţii sociale 

34. Politici publice şi management în administraţia publică 

35. Politici sociale şi protecţie socială 

36. Selecţia şi gestiunea resurselor umane 

37. Securitate comunitară şi controlul violenţei 

38. Societate, comunicare şi mass-media 

39. Sociologia consumului şi marketing 

40. Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor 

41. Sociologie aplicată în dezvoltarea locală 

42. Sociologia dezvoltării şi securităţii europene 

43. Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare,  

resocializare 

44. Sociologia muncii şi comportament organizaţional 

45. Sondaje de opinie, marketing şi publicitate 

46. Studii de securitate 

47. Studii fundamentale în sociologie 

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             
Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ              Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură 

civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

DREPT 

1. Administraţie publică 

2. Administraţie publică contemporană 

3. Administraţia publică în contextul legislaţiei actuale 

4. Asistenţa juridică a întreprinderii 

5. Conducere şi organizare judiciară  

6. Combaterea traficului ilicit de droguri 

7. Combaterea criminalităţii organizate 

8. Comunicare socială proactivă a poliţiei 

9. Criminalistică 

10. Carieră judiciară 

11. Devianţă şi delincvenţă 

12. Drept administrativ 

13. Drept administrativ şi statutul funcţionarului public 

14. Drept administrativ şi drepturile omului    

15. Drept bancar 

16. Drept civil aprofundat 

17. Drept civil şi procesual civil aprofundat 

18. Drept comunitar 

19. Drept comunitar şi politici de integrare europeană 

20. Drept comunitar şi administrarea justiţiei antidrog 

21. Drept comunitar şi integrare comunitară 

22. Drept european 

23. Drept european al contractelor   

24. Drept financiar bancar şi al asigurărilor 

25. Drept privat 

26. Drept şi administraţie publică europeană 

27. Drept şi politici publice europene 

28. Drept internaţional comunitar 

29. Drept internaţional şi comunitar 

30. Drept internaţional public 

31. Drept internaţional şi drept comunitar 

32. Drept internaţional şi european 

33. Drept internaţional şi legislaţie europeană     

34. Drept judiciar privat 

35. Drept maritim 

36. Drept privat aprofundat 

37. Drept privat comunitar 

38. Drept privat comparat 

39. Droit prive compare 

40. Drept public 

41. Drept public şi instituţii publice 

42. Drept penal şi ştiinţe penale 

43. Drept penal aprofundat 

44. Drept social român si european 

45. Dreptul afacerilor 

46. Dreptul european al afacerilor 

47. Dreptul administraţiei publice 

48. Dreptul administraţiei publice locale 

49. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor 

50. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private 

51. Drept intern şi internaţional al mediului 

52. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale 

53. Dreptul penal al afacerilor 

54. Drepturile omului 

55. Drepturile omului si justiţie constituţională 

56. Economia şi dreptul afacerilor 

57. Integrare europeană 

58. Instituţii şi proceduri de drept public  

59. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale 

60. Instituţii de drept administrativ 

61. Instituţii de drept privat român 

x 

CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură 

civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

DREPT 

62. Instituţii de drept civil şi procesual civil 

63. Instituţii de drept penal şi procesual penal 

64. Instituţii de drept penal aprofundat    

65. Investigarea criminalistică a infracţiunilor 

66. Investigarea fraudelor 

67. Legislaţie comunitară şi carieră judiciară 

68. Legislaţia privind siguranţa transporturilor 

69. Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor 

70. Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de  ordine publică 

71. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale 

72. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 

73. Managementul investigaţiei penale 

74. Managementul cooperării la frontiera Schengen 

75. Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi 

76. Mecanismele juridice ale economiei de piaţă 

77. Medierea – Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor 

78. Medierea conflictelor în drept 

79. Ocrotirea familiei si asistenţă socială 

80. Poliţie judiciară 

81. Profesii juridice 

82. Proceduri judiciare şi profesii liberale 

83. Relaţii europene şi studii de securitate 

84. Relaţii internaţionale şi programe europene 

85. Relaţii internaţionale şi diplomaţie 

86. Statul de drept şi societatea civilă  

87. Etat de droit et societe civile 

88. Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar 

89. Studii europene 

90. Ştiinţe penale 

91. Ştiinţe penale aprofundate 

92. Ştiinţe penale şi criminalistică 

93. Ştiinţe penale – criminologie şi criminalistică 

94. Ştiinţe penale, carieră judiciară 

95. Tehnică criminalistică 

96. Teoria şi practica medierii în drept 

x 

CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 194 
 

Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură 

civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice 

2. Administraţia locală şi managementul ordinii publice în Uniunea Europeană     

3. Administraţie publică 

4. Administraţie publică europeană 

5. Administraţie publică europeană - BRIE 

6. Administraţie publică şi integrare europeană 

7. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară 

8. Administraţie publică în contextul integrării europene 

9. Administraţie şi finanţe publice europene 

10. Administraţie şi management public 

11. Administrarea resurselor instituţiilor culturale 

12. Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ 

13. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială 

14. Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană 

15. Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane 

16. Asistenţa socială în administraţia publică 

17. Dezvoltare regională 

18. Guvernare şi administraţie publică europeană 

19. Guvernare modernă şi dezvoltare locală 

20. Management şi administraţie europeană 

21. Management şi audit în administraţie şi afaceri 

22. Managementul administraţiei publice 

23. Managementul crizelor şi conflictelor 

24. Managementul instituţiilor publice 

25. Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice 

26. Managementul sectorului public 

27. Management public 

28. Managementul poliţiei locale 

29. Managementul administraţiei publice şi cariere publice 

30. Managementul proiectelor în administraţia publică 

31. Managementul în administraţia publică din ţările Uniunii Europene                                                        

32. Politici de sănătate şi management sanitar 

33. Politici administrative europene 

34. Politici europene. Securitatea economico-socială şi a mediului                                                     

35. Puterea executivă şi administraţia publică 

36. Relaţii şi comunicare în administraţia publică 

37. Sisteme administrative şi relaţii internaţionale 

38. Spaţiul public european 

39. Studii administrative europene 

40. Studii europene în administraţia publică    

41. Ştiinţe administrative 

x 

CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

1. Asigurarea calităţii învăţământului 

2. Comunicare didactică 

3. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei 

4. Consiliere şcolară 

5. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică 

6. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională 

7. Didactici speciale - Religie 

8. Didactici speciale - Matematică 

9. Didactici speciale - Istorie 

10. Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare 

11. Educaţie timpurie   

12. Formarea formatorilor 

13. Management curricular 

14. Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale 

15. Management educaţional şi integrare europeană 

16. Management educaţional  

17. Managementul şi dezvoltarea carierei 

18. Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale 

19. Managementul educaţiei adulţilor 

20. Managementul instituţiilor educaţionale 

21. Master european în educaţia adulţilor 

22. Medierea conflictelor în educaţie 

23. Resurse umane în educaţie. Formare şi management 

24. Relaţii şi strategii interculturale 

25. Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar       

26. Psihologie aplicată in domeniul securităţii naţionale                     

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură 

civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

PSIHOLOGIE 

1. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor   

2. Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii  

3. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi 

vocaţională                                                      

4. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 

5. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 

6. Consultanţă şi intervenţie psihologică 

7. Consiliere genetică 

8. Consiliere familială şi de cuplu 

9. Consiliere şi psihoterapie   

10. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 

11. Consiliere, terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 

12. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 

13. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei 

14. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 

15. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 

16. Management educaţional 

17. Managementul resurselor umane 

18. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 

19. Medierea si negocierea conflictelor 

20. Psihanaliza 

21. Psihologia medierii conflictelor 

22. Psihologia muncii şi transporturilor 

23. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor 

24. Psihologia personalităţii 

25. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 

26. Psihologia resurselor umane 

27. Psihologia sănătăţii 

28. Psihologia securităţii organizaţionale   

29. Psihologie aplicată în mediul educaţional 

30. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională    

31. Psihosociologia informaţiei si securităţii private                                                        

32. Psihologie clinică 

33. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 

34. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 

35. Psihologie clinică şi psihoterapie 

36. Psihologie clinică şi psihoterapii 

37. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 

38. Psihologia educaţiei 

39. Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 

40. Psihologie educaţională şi consiliere 

41. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

42. Psihologie judiciară 

43. Psihologie militară 

44. Psihologie sportivă 

45. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 

46. Psihologie organizaţională şi resurse umane 

47. Psihologie organizaţională şi a conducerii 

48. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 

49. Psihologie politica si leadership in administratie 

50. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi 

dezvoltare personală 

51. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 

52. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 

53. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

54. Psihoterapii şi psihologie clinică 

55. Psihoterapii de familie si consiliere maritala 

56. Protectia copilului abuzat si neglijat    

57. Relaţii umane şi comunicare 

58. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 

59. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea 

potenţialului uman 

60. Terapii de cuplu şi de familie 

61. Testarea si masurarea in psihologie si in campul social 

x 

CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare 

Cultură 

civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii x 

CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice- informaţii 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ 

1. Asistenţa socială a vârstnicilor 

2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală 

3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală 

4. Asistenţă socială şi economie socială 

5. Asistenţă socială bazată pe dovezi 

6. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere 

7. Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale 

8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi 

9. Cercetare în sociologie 

10. Research in sociology 

11. Consiliere în asistenţa socială 

12. Evaluarea programelor şi analiză de impact  

13. Evaluare şi supervizare în asistenţă socială 

14. Familia – Resurse şi asistenţă socială 

15. Familia şi managementul resurselor familiale 

16. Gestiunea programelor în asistenţa socială 

17. Gerontologie socială 

18. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport  

19. Masterat european în drepturile copiilor  

20. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor 

21. Management în asistenţă socială 

22. Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa socială 

23. Managementul serviciilor de asistenţă socială 

24. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 

25. Politici publice în asistenţa socială 

26. Politici sociale europene 

27. Politici sociale în cotext european 

28. Politici şi servicii sociale 

29. Practica asistenţei sociale centrată pe valori 

30. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri 

31. Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate 

32. Probaţiune 

33. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor 

34. Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială 

35. Psihologie socială aplicată 

36. Supervizare şi planificare socială 

37. Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală 

x 

CULTURĂ 

CIVICĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice- informaţii 

Psihologie - informaţii 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de cultură civică  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii 

universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina cultură civică  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate 

(ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la 

concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

FILOSOFIE 

1. Consiliere şi administrare în resurse umane 

2. Drepturile omului 

3. Estetici aplicate în arta teatrală 
4. Etica politicilor publice 

5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii 

6. Etică organizaţională şi audit etic 
7. Etică profesională 

8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii 

9. Filosofie analitică 
10. Filosofie antică şi medievală 

11. Filosofie, cultură, comunicare 

12. Filosofie contemporană 
13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării 

conflictelor 

14. Filosofie aplicată şi management cultural 

15. Filosofie politică contemporană 

16. Filosofie si artă în spaţiul public 

17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane 
18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice 

19. Istoria şi filosofia ştiinţei 

20. Istoria artei şi filosofia culturii 
21. Investigaţii filosofice aplicate 

22. Studii globale. Cultură şi comunicare 

23. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale 

x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

STUDII CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

SOCIOLOGIE 

1. Analiză şi diagnoză socială 

2. Antropologie socială şi management cultural 

3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

4. Antropologie aplicată 

5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară 

6. Administrarea afacerilor 

7. Analiza informaţiilor 

8. Antropologie 

9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

10. Cercetare în sociologie 

11. Research in sociology 

12. Cercetare sociologică avansată 

13. Comunicare, mass media şi societate 

14. Comunicare, societate şi mass media 

15. Comunicare interculturală 

16. Devianţă socială şi criminalitate 

17. Demografie - Populaţie şi Dezvoltare 

18. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană 

19. Dezvoltare socială şi instituţională 

20. Gestiunea campaniilor de imagine 

21. Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane 

22. Gestiunea resurselor umane 

23. Integrarea europeană. Problematica socială 

24. Leadership şi management organizaţional 

25. Management şi calitate în ştiinţe 

26. Managementul strategic al dezvoltării sociale 

27. Managementul resurselor umane 

28. Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor 

29. Management intercultural 

30. Negociere şi mediere în organizaţii 

31. Ospitalitate, etnoidentitate, turism cultural şi ecologic 

32. Psihosociologia învăţământului integrat 

33. Politici comunitare si intervenţii sociale 

34. Politici publice şi management în administraţia publică 

35. Politici sociale şi protecţie socială 

36. Selecţia şi gestiunea resurselor umane 

37. Securitate comunitară şi controlul violenţei 

38. Societate, comunicare şi mass-media 

39. Sociologia consumului şi marketing 

40. Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-

urilor 

41. Sociologie aplicată în dezvoltarea locală 

42. Sociologia dezvoltării şi securităţii europene 

43. Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare,  

resocializare 

44. Sociologia muncii şi comportament organizaţional 

45. Sondaje de opinie, marketing şi publicitate 

46. Studii de securitate 

47. Studii fundamentale în sociologie 

x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

STUDII CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ              Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

DREPT 

1. Administraţie publică 

2. Administraţie publică contemporană 

3. Administraţia publică în contextul legislaţiei actuale 

4. Asistenţa juridică a întreprinderii 

5. Conducere şi organizare judiciară  

6. Combaterea traficului ilicit de droguri 

7. Combaterea criminalităţii organizate 

8. Comunicare socială proactivă a poliţiei 

9. Criminalistică 

10. Carieră judiciară 

11. Devianţă şi delincvenţă 

12. Drept administrativ 

13. Drept administrativ şi statutul funcţionarului public 

14. Drept administrativ şi drepturile omului    

15. Drept bancar 

16. Drept civil aprofundat 

17. Drept civil şi procesual civil aprofundat 

18. Drept comunitar 

19. Drept comunitar şi politici de integrare europeană 

20. Drept comunitar şi administrarea justiţiei antidrog 

21. Drept comunitar şi integrare comunitară 

22. Drept european 

23. Drept european al contractelor   

24. Drept financiar bancar şi al asigurărilor 

25. Drept privat 

26. Drept şi administraţie publică europeană 

27. Drept şi politici publice europene 

28. Drept internaţional comunitar 

29. Drept internaţional şi comunitar 

30. Drept internaţional public 

31. Drept internaţional şi drept comunitar 

32. Drept internaţional şi european 

33. Drept internaţional şi legislaţie europeană     

34. Drept judiciar privat 

35. Drept maritim 

36. Drept privat aprofundat 

37. Drept privat comunitar 

38. Drept privat comparat 

39. Droit prive compare 

40. Drept public 

41. Drept public şi instituţii publice 

42. Drept penal şi ştiinţe penale 

43. Drept penal aprofundat 

44. Drept social român si european 

45. Dreptul afacerilor 

46. Dreptul european al afacerilor 

47. Dreptul administraţiei publice 

48. Dreptul administraţiei publice locale 

49. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor 

50. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private 

51. Drept intern şi internaţional al mediului 

52. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale 

53. Dreptul penal al afacerilor 

54. Drepturile omului 

55. Drepturile omului si justiţie constituţională 

56. Economia şi dreptul afacerilor 

57. Integrare europeană 

58. Instituţii şi proceduri de drept public  

59. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale 

60. Instituţii de drept administrativ 

61. Instituţii de drept privat român 

x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

DREPT 

62. Instituţii de drept civil şi procesual civil 

63. Instituţii de drept penal şi procesual penal 

64. Instituţii de drept penal aprofundat    

65. Investigarea criminalistică a infracţiunilor 

66. Investigarea fraudelor 

67. Legislaţie comunitară şi carieră judiciară 

68. Legislaţia privind siguranţa transporturilor 

69. Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor 

70. Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de  ordine publică 

71. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale 

72. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 

73. Managementul investigaţiei penale 

74. Managementul cooperării la frontiera Schengen 

75. Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi 

76. Mecanismele juridice ale economiei de piaţă 

77. Medierea – Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor 

78. Medierea conflictelor în drept 

79. Ocrotirea familiei si asistenţă socială 

80. Poliţie judiciară 

81. Profesii juridice 

82. Proceduri judiciare şi profesii liberale 

83. Relaţii europene şi studii de securitate 

84. Relaţii internaţionale şi programe europene 

85. Relaţii internaţionale şi diplomaţie 

86. Statul de drept şi societatea civilă  

87. Etat de droit et societe civile 

88. Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar 

89. Studii europene 

90. Ştiinţe penale 

91. Ştiinţe penale aprofundate 

92. Ştiinţe penale şi criminalistică 

93. Ştiinţe penale – criminologie şi criminalistică 

94. Ştiinţe penale, carieră judiciară 

95. Tehnică criminalistică 

96. Teoria şi practica medierii în drept 

x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice 

2. Administraţia locală şi managementul ordinii publice în Uniunea Europeană     

3. Administraţie publică 

4. Administraţie publică europeană 

5. Administraţie publică europeană - BRIE 

6. Administraţie publică şi integrare europeană 

7. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară 

8. Administraţie publică în contextul integrării europene 

9. Administraţie şi finanţe publice europene 

10. Administraţie şi management public 

11. Administrarea resurselor instituţiilor culturale 

12. Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ 

13. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială 

14. Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană 

15. Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane 

16. Asistenţa socială în administraţia publică 

17. Dezvoltare regională 

18. Guvernare şi administraţie publică europeană 

19. Guvernare modernă şi dezvoltare locală 

20. Management şi administraţie europeană 

21. Management şi audit în administraţie şi afaceri 

22. Managementul administraţiei publice 

23. Managementul crizelor şi conflictelor 

24. Managementul instituţiilor publice 

25. Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice 

26. Managementul sectorului public 

27. Management public 

28. Managementul poliţiei locale 

29. Managementul administraţiei publice şi cariere publice 

30. Managementul proiectelor în administraţia publică 

31. Managementul în administraţia publică din ţările Uniunii Europene                                                        

32. Politici de sănătate şi management sanitar 

33. Politici administrative europene 

34. Politici europene. Securitatea economico-socială şi a mediului                                                     

35. Puterea executivă şi administraţia publică 

36. Relaţii şi comunicare în administraţia publică 

37. Sisteme administrative şi relaţii internaţionale 

38. Spaţiul public european 

39. Studii administrative europene 

40. Studii europene în administraţia publică    

41. Ştiinţe administrative 

x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

1. Asigurarea calităţii învăţământului 

2. Comunicare didactică 

3. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei 

4. Consiliere şcolară 

5. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică 

6. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională 

7. Didactici speciale - Religie 

8. Didactici speciale - Matematică 

9. Didactici speciale - Istorie 

10. Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare 

11. Educaţie timpurie   

12. Formarea formatorilor 

13. Management curricular 

14. Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale 

15. Management educaţional şi integrare europeană 

16. Management educaţional  

17. Managementul şi dezvoltarea carierei 

18. Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale 

19. Managementul educaţiei adulţilor 

20. Managementul instituţiilor educaţionale 

21. Master european în educaţia adulţilor 

22. Medierea conflictelor în educaţie 

23. Resurse umane în educaţie. Formare şi management 

24. Relaţii şi strategii interculturale 

25. Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar    

26. Psihologie aplicată in domeniul securităţii naţionale             

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

PSIHOLOGIE 

1. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor   

2. Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii  

3. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi 

vocaţională                                                      

4. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 

5. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 

6. Consultanţă şi intervenţie psihologică 

7. Consiliere genetică 

8. Consiliere familială şi de cuplu 

9. Consiliere şi psihoterapie   

10. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 

11. Consiliere, terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 

12. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 

13. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei 

14. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 

15. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 

16. Management educaţional 

17. Managementul resurselor umane 

18. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 

19. Medierea si negocierea conflictelor 

20. Psihanaliza 

21. Psihologia medierii conflictelor 

22. Psihologia muncii şi transporturilor 

23. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor 

24. Psihologia personalităţii 

25. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 

26. Psihologia resurselor umane 

27. Psihologia sănătăţii 

28. Psihologia securităţii organizaţionale   

29. Psihologie aplicată în mediul educaţional 

30. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională    

31. Psihosociologia informaţiei si securităţii private                                                        

32. Psihologie clinică 

33. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 

34. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 

35. Psihologie clinică şi psihoterapie 

36. Psihologie clinică şi psihoterapii 

37. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 

38. Psihologia educaţiei 

39. Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 

40. Psihologie educaţională şi consiliere 

41. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

42. Psihologie judiciară 

43. Psihologie militară 

44. Psihologie sportivă 

45. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 

46. Psihologie organizaţională şi resurse umane 

47. Psihologie organizaţională şi a conducerii 

48. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 

49. Psihologie politica si leadership in administratie 

50. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi 

dezvoltare personală 

51. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 

52. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 

53. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

54. Psihoterapii şi psihologie clinică 

55. Psihoterapii de familie si consiliere maritala 

56. Protectia copilului abuzat si neglijat    

57. Relaţii umane şi comunicare 

58. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 

59. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea 

potenţialului uman 

60. Terapii de cuplu şi de familie 

61. Testarea si masurarea in psihologie si in campul social 

x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii 

internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie 

publică 

Administraţie 

europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi 

relaţii publice        

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi 

relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - 

informaţii 
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice- informaţii 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
FILOSOFIE Filosofie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ 

1. Asistenţa socială a vârstnicilor 

2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală 

3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală 

4. Asistenţă socială şi economie socială 

5. Asistenţă socială bazată pe dovezi 

6. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere 

7. Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei 

penale 

8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu 

dizabilităţi 

9. Cercetare în sociologie 

10. Research in sociology 

11. Consiliere în asistenţa socială 

12. Evaluarea programelor şi analiză de impact  

13. Evaluare şi supervizare în asistenţă socială 

14. Familia – Resurse şi asistenţă socială 

15. Familia şi managementul resurselor familiale 

16. Gestiunea programelor în asistenţa socială 

17. Gerontologie socială 

18. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport  

19. Masterat european în drepturile copiilor  

20. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor 

21. Management în asistenţă socială 

22. Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa socială 

23. Managementul servicilor de asistenţă socială 

24. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 

25. Politici publice în asistenţa socială 

26. Politici sociale europene 

27. Politici sociale în cotext european 

28. Politici şi servicii sociale 

29. Practica asistenţei sociale centrată pe valori 

30. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri 

31. Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate 

32. Probaţiune 

33. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor 

34. Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială 

35. Psihologie socială aplicată 

36. Supervizare şi planificare socială 

37. Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală 

x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice- informaţii 

Psihologie - informaţii 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de cultură civică - studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de 

studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina cultură civică – studii sociale în conformitate cu prevederile 

prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master (ciclul II de studii universitarede masterat) acreditate nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitarede  masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului  nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II 

de studii universitarede masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

Disciplinele: Filosofie; Logică, argumentare şi comunicare; Studii sociale 

 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor             de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

 

de 

lungă 

durată 

 

de 

scurtă 

durată 

Învăţământ 

liceal 

1. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare 

 

2. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare - 

Studii sociale 

FILOSOFIE 

1.  Filosofie x  

FILOSOFIE 

ŞI  

LOGICĂ,  

ARGUMENTARE 

ŞI COMUNICARE 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 

/ 2010) 

2.  Filosofie - Istorie x  

3.  Filosofie - Psihologie x  

4.  Filosofie -  Sociologie x  

5.  Filosofie şi jurnalistică  x  

6.  Filosofie - Jurnalistică x  

7.  Filosofie şi antropologie x  

8.  Filosofie - Limba şi literatura română x  

9.  Filosofie – Filologie clasică x  

10.  Filosofie - Jurnalism x  

11.  Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x  
FILOSOFIE ŞI 

JURNALISM 
12.  Filosofie - Jurnalism x  

ISTORIE 13.  Istorie - Filosofie x  

TEOLOGIE 14.  Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x  

ŞTIINŢE POLITICE 15.  Ştiinţe politice - Filosofie x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 16.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
1. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare 

 

2. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare - 

Studii sociale 

 

3. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare - 

Psihologie 

 

4. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare – 

Psihologie – Studii sociale 

 

FILOSOFIE 17.  Filosofie - Psihologie x  

FILOSOFIE 18.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 19.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
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Învăţământ 

liceal 

1. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare 

 

2. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare - 

Studii sociale 

 

3. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare - 

Sociologie 

 

4. Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare – 

Sociologie – Studii sociale 

 

FILOSOFIE 20.  Filosofie -  Sociologie x  

FILOSOFIE 

ŞI  

LOGICĂ,  

ARGUMENTARE 

ŞI COMUNICARE 
 (programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

FILOSOFIE 21.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 22.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

 

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, 

cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal 

1. Filosofie; 

Logică, 

argumentare şi 

comunicare 

 

2. Filosofie; 

Logică, 

argumentare şi 

comunicare - 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
FILOSOFIE Filosofie FILOSOFIE 

1. Consiliere şi administrare în resurse umane 

2. Drepturile omului 

3. Estetici aplicate în arta teatrală 

4. Etica politicilor publice 

5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii 

6. Etică organizaţională şi audit etic 

7. Etică profesională 

8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii 

9. Filosofie analitică 

10. Filosofie antică şi medievală 

11. Filosofie, cultură, comunicare 

12. Filosofie contemporană 

13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor 

14. Filosofie aplicată şi management cultural 

15. Filosofie politică contemporană 

16. Filosofie si artă în spaţiul public 

17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane 

18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice 

19. Istoria şi filosofia ştiinţei 

20. Istoria artei şi filosofia culturii 

21. Investigaţii filosofice aplicate 

22. Studii globale. Cultură şi comunicare 

23. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale 

x 

FILOSOFIE 

ŞI  

LOGICĂ,  

ARGUMENTARE 

ŞI COMUNICARE 
 (programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de filosofie; logică, argumentare şi comunicare – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care 
conferă dreptul de a preda disciplina filosofie; logică, argumentare şi comunicare – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

(3) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina “logică, argumentare şi comunicare” poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu 

filosofie. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

                                       Disciplinele: Sociologie; Studii sociale 
 

Învăţământ preuniversitar 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau 

dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul 

preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 
de încadrare)  

 

PROFILUL / DOMENIUL 

 

Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 

 
Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

Învăţământ 

liceal  

1. Sociologie 

 

2. Sociologie - Studii sociale 

 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Sociologie x  

SOCIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

2.  Sociologie - Psihologie x  

3.  Sociologie - Politologie x  

4.  Sociologie - Etnologie x  

5.  Psihosociologie  x  

6.  Psihosociologie (+ militar) x  

7.  Psihosociologie – Informaţii (militar) x  

8.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

9.  Asistenţă socială x  

SOCIOLOGIE 
10.  Sociologie x  

11.  Antropologie x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 12.  Sociologie - Psihologie x  

FILOSOFIE 
13.  Filosofie - Sociologie x  

14.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 15.  Psihosociologie - informaţii x  

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 16.  Asistenţă socială x  
1. Sociologie 

 

2. Sociologie - Studii sociale 

 

3. Sociologie - Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare 

 

4. Sociologie - Filosofie; Logică, 

argumentare şi comunicare - Studii 

sociale 

FILOSOFIE 
17.  Filosofie -  Sociologie x  

18.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 19.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

1. Sociologie 

 

2. Sociologie - Studii sociale 

 

3. Sociologie - Psihologie 

 

4. Sociologie - Psihologie - Studii 

sociale 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 20.  Asistenţă socială x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

21.  Asistenţă socială x  
22.  Psihosociologie  x  
23.  Psihosociologie (+ militar) x  

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 24.  Psihosociologie – Informaţii (militar) x  
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 25.  Sociologie - Psihologie x  

FILOSOFIE 26.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 27.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau 

postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea 

învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal  

1. Sociologie 

 

2. Sociologie - 

Studii sociale 

 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

SOCIOLOGIE 

1. Analiză şi diagnoză socială 

2. Antropologie socială şi management cultural 

3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

4. Antropologie aplicată 

5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară 

6. Administrarea afacerilor 

7. Analiza informaţiilor 

8. Antropologie 

9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

10. Cercetare în sociologie 

11. Research in sociology 

12. Cercetare sociologică avansată 

13. Comunicare, mass media şi societate 

14. Comunicare, societate şi mass media 

15. Comunicare interculturală 

16. Devianţă socială şi criminalitate 

17. Demografie - Populaţie şi Dezvoltare 

18. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană 

19. Dezvoltare socială şi instituţională 

20. Gestiunea campaniilor de imagine 

21. Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane 

22. Gestiunea resurselor umane 

23. Integrarea europeană. Problematica socială 

24. Leadership şi management organizaţional 

25. Management şi calitate în ştiinţe 

26. Managementul strategic al dezvoltării sociale 

27. Managementul resurselor umane 

28. Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor 

29. Management intercultural 

30. Negociere şi mediere în organizaţii 

31. Ospitalitate, etnoidentitate, turism cultural şi ecologic 

32. Psihosociologia învăţământului integrat 

33. Politici comunitare si intervenţii sociale 

34. Politici publice şi management în administraţia publică 

35. Politici sociale şi protecţie socială 

36. Selecţia şi gestiunea resurselor umane 

37. Securitate comunitară şi controlul violenţei 

38. Societate, comunicare şi mass-media 

39. Sociologia consumului şi marketing 

40. Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor 

41. Sociologie aplicată în dezvoltarea locală 

42. Sociologia dezvoltării şi securităţii europene 

43. Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare,  

resocializare 

44. Sociologia muncii şi comportament organizaţional 

45. Sondaje de opinie, marketing şi publicitate 

46. Studii de securitate 

47. Studii fundamentale în sociologie 

x 

SOCIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 
Asistenţă socială 
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Învăţământ 

liceal  

1. Sociologie 

 

2. Sociologie - 

Studii sociale 

 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE Sociologie 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

1. Asistenţa socială a vârstnicilor 

2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală 

3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală 

4. Asistenţă socială şi economie socială 

5. Asistenţă socială bazată pe dovezi 

6. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere 

7. Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale 

8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi 

9. Cercetare în sociologie 

10. Research in sociology 

11. Consiliere în asistenţa socială 

12. Evaluarea programelor şi analiză de impact  

13. Evaluare şi supervizare în asistenţă socială 

14. Familia – Resurse şi asistenţă socială 

15. Familia şi managementul resurselor familiale 

16. Gestiunea programelor în asistenţa socială 

17. Gerontologie socială 

18. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport  

19. Masterat european în drepturile copiilor  

20. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor 

21. Management în asistenţă socială 

22. Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa socială 

23. Managementul servicilor de asistenţă socială 

24. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 

25. Politici publice în asistenţa socială 

26. Politici sociale europene 

27. Politici sociale în cotext european 

28. Politici şi servicii sociale 

29. Practica asistenţei sociale centrată pe valori 

30. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri 

31. Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate 

32. Probaţiune 

33. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a vctimelor infracţiunilor 

34. Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială 

35. Psihologie socială aplicată 

36. Supervizare şi planificare socială 

37. Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală 

x 

SOCIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 
Asistenţă socială 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de sociologie – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina 

sociologie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de maserat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de maserat) organizate prin decizii 

ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului                 
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de maserat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
(3) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina sociologie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările: “Sociologie” 

sau “Asistenţă socială”. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

              Disciplinele: Psihologie; Studii sociale 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau 

dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs 
 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 
de încadrare)  

 

PROFILUL / DOMENIUL 

 

Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 

 
Specializarea 

de 

lungă 
durată 

de 

scurtă 
durată 

Învăţământ  

liceal 

 

1. Psihologie 

 

2. Psihologie – Studii sociale 

 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Psihologie x  

PSIHOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

2.  Pedagogie x  
3.  Psihologie şi asistenţă socială x  
4.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
5.  Psihologie - Pedagogie x  
6.  Psihopedagogie - Cibernetică x  
7.  Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  
8.  Sociologie - Psihologie  x  
9.  Psihosociologie   x  
10.  Psihosociologie (+ militar) x  
11.  Psihosociologie – informaţii (militar) x  
12.  Psihologie şi psihopedagogie specială x  
13.  Psihopedagogie x  
14.  Asistenţă socială x  

PSIHOLOGIE 15.  Psihologie x  
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 16.  Pedagogie x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 17.  Sociologie - Psihologie x  
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 18.  Psihosociologie - informaţii x  

FILOSOFIE 

19.  Filosofie - Psihologie x  
20.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
21.  Psihologie x  

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 22.  Asistenţă socială x  

1. Psihologie 

2. Psihologie - Studii sociale 

3. Psihologie - Sociologie  

4. Psihologie - Sociologie - Studii sociale 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 23.  Asistenţă socială x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE 

24.  Asistenţă socială x  
25.  Psihosociologie  x  
26.  Psihosociologie (+ militar) x  

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 27.  Psihosociologie – Informaţii (militar) x  
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 28.  Sociologie - Psihologie x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE 29.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

FILOSOFIE 30.  Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
1. Psihologie 

2. Psihologie - Studii sociale 

3. Psihologie - Filosofie; Logică, argumentare 

şi comunicare  

4. Psihologie - Filosofie; Logică, argumentare 

şi comunicare - Studii sociale 

FILOSOFIE 
31.  Filosofie - Psihologie x  
32.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE 33.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x  

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ  

liceal 

1. Psihologie 

 

2. Psihologie – Studii 

sociale 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

PSIHOLOGIE 

1. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor   

2. Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii  

3. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională                                                      

4. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 

5. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 

6. Consultanţă şi intervenţie psihologică 

7. Consiliere genetică 

8. Consiliere familială şi de cuplu 

9. Consiliere şi psihoterapie   

10. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 

11. Consiliere, terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 

12. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 

13. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei 

14. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 

15. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 

16. Management educaţional 

17. Managementul resurselor umane 

18. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 

19. Medierea si negocierea conflictelor 

20. Psihanaliza 

21. Psihologia medierii conflictelor 

22. Psihologia muncii şi transporturilor 

23. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor 

24. Psihologia personalităţii 

25. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 

26. Psihologia resurselor umane 

27. Psihologia sănătăţii 

28. Psihologia securităţii organizaţionale   

29. Psihologie aplicată în mediul educaţional 

30. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională    

31. Psihosociologia informaţiei si securităţii private                                                        

32. Psihologie clinică 

33. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 

34. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 

35. Psihologie clinică şi psihoterapie 

36. Psihologie clinică şi psihoterapii 

37. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 

38. Psihologia educaţiei 

39. Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 

40. Psihologie educaţională şi consiliere 

41. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

42. Psihologie judiciară 

43. Psihologie militară 

44. Psihologie sportivă 

45. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 

46. Psihologie organizaţională şi resurse umane 

47. Psihologie organizaţională şi a conducerii 

48. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 

49. Psihologie politica si leadership in administratie 

50. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare 

personală 

51. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 

52. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 

53. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

54. Psihoterapii şi psihologie clinică 

55. Psihoterapii de familie si consiliere maritala 

56. Protectia copilului abuzat si neglijat    

57. Relaţii umane şi comunicare 

58. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 

59. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului 

uman 

60. Terapii de cuplu şi de familie 

61. Testarea si masurarea in psihologie si in campul social 

x 

PSIHOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie 

specială 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 
Asistenţă socială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ  

liceal 

2. Psihologie 

 

2. Psihologie – Studii 

sociale 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

 

Psihologie-Informaţii 
x 

PSIHOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie 

specială 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 
Asistenţă socială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale x 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie 

specială 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 
Asistenţă socială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de psihilogie, psihologie – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de 
studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplina psihologie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina psihologie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările: “Psihologie”, 

“Psihologie-informaţii”, “Pedagogie” sau “Asistenţă socială”. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

                                     Disciplinele: Pedagogie; Studii sociale 

  

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau 

dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs 
 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

 

PROFILUL / DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de 

lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

Învăţământ  

liceal 

 

1. Pedagogie 

 

2. Pedagogie – Studii 

sociale 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Pedagogie x  

PEDAGOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

2.  Pedagogie socială x  

3.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

4.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

5.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

6.  Psihopedagogie x  

7.  Psihologie - Pedagogie x  

8.  Psihopedagogie - Cibernetică x  

9.  Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  

FILOSOFIE 

10.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

11.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

12.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
13.  Pedagogie x  

14.  Pedagogie – învăţători x  

 

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau 

postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea 

învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul 

domeniului 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ  

liceal 

1. Pedagogie 

 

2. Pedagogie – Studii 

sociale 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Pedagogie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

1. Asigurarea calităţii învăţământului 

2. Comunicare didactică 

3. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei 

4. Consiliere şcolară 

5. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică 

6. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională 

7. Didactica şi didactici de specialitate 

8. Didactici speciale - Religie 

9. Didactici speciale - Matematică 

10. Didactici speciale - Istorie 

11. Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare 

12. Educaţie timpurie   

13. Formarea formatorilor 

14. Management curricular 

15. Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale 

16. Management educaţional şi integrare europeană 

17. Management educaţional  

18. Managementul şi dezvoltarea carierei 

19. Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale 

20. Managementul educaţiei adulţilor 

21. Managementul instituţiilor educaţionale 

22. Master european în educaţia adulţilor 

23. Medierea conflictelor în educaţie 

24. Pedagogie interactivă şi educaţie integrată 

25. Resurse umane în educaţie. Formare şi management 

26. Relaţii şi strategii interculturale 

27. Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar  

28. Tehnologii didactice asistate de calculator              

x 

PEDAGOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării              

nr. 5287/ 2004) 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de pedagogie – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina 
pedagogie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

Disciplinele: Economie; Educaţie antreprenorială, Economie aplicată 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de 

a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

 principală de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 
Nr. 

crt. 

                                                            Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 

durată 

de 
scurtă 

durată 

Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare 

 

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie aplicată 

 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – Economie 

aplicată 

 

Economic / Economie 
Cibernetică şi statistică 

economică / 

Finanţe / 
Ştiinţe economice / 

Management / Marketing 

1.  Administrarea afacerilor x  

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

2.  Asistenţă managerială x  

3.  Bănci şi burse de valori x  

4.  Cibernetică economică x  

5.  Cibernetică şi informatică economică x  

6.  Cibernetică şi previziune economică x  

7.  Comerţ x  

8.  Comerţ exterior x  

9.  Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x  

10.  Contabilitate x  

11.  Contabilitate şi economie agrară x  

12.  Contabilitate şi informatică de gestiune x  

13.  Economia  industriei, construcţiei  şi transporturilor x  

14.  Economia agroalimentară x  

15.  Economia agroalimentară şi a mediului x  

16.  Economia comerţului, turismului şi serviciilor x  

17.  Economia industriei x  

18.  Economia industriilor, construcţiilor şi  transporturilor x  

19.  Economia întreprinderii  x  

20.  Economia întreprinderii (în limbi străine) x  

21.  Economia mediului x  

22.  Economia producţiei agricole şi silvice x  

23.  Economia producţiei alimentare x  

24.  Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x  

25.  Economia şi dreptul afacerilor x  

26.  Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x  

27.  Economia turismului x  

28.  Economia turismului intern şi  internaţional x  

29.  Economie - Pedagogie x  

30.  Economie agrară şi contabilitate x  

31.  Economie agroalimentară x  

32.  Economie generală x  

33.  Economie matematică x  

34.  Economie mondială x  

35.  Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x  

36.  Economie şi educaţie antreprenorială* x  

37.  Economie şi sociologie rurală x  

38.  Expertize contabile şi control financiar x  

39.  Filozofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

40.  Financiar contabil şi administrativ x  

41.  Finanţe x  

42.  Finanţe - Contabilitate x  

43.  Finanţe - Credit x  

44.  Finanţe şi asigurări x  

45.  Finanţe şi contabilitate x  

46.  Finanţe şi gestiunea afacerilor x  

47.  Finanţe şi bănci x  

48.  Finanţe, bănci, contabilitate x  
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de 

completare 

 

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie aplicată 

 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – Economie 

aplicată 

 

Economic / Economie 

Cibernetică şi statistică 

economică / 
Finanţe / 

Ştiinţe economice / 

Management / Marketing 

49.  Finanţe, contabilitate şi informatică x  

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

50.  Finanţe, contabilitate, informatică x  

51.  Gestiune, contabilitate şi control financiar x  

52.  Gestiunea afacerilor  x  

53.  Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x  

54.  Gestiunea financiară a întreprinderii x  

55.  Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x  

56.  Informatică economică x  

57.  Informatică şi contabilitate x  

58.  Management x  

59.  Management* x  

60.  Management – Marketing x  

61.  Management - Turism x  

62.  Management economic* x  

63.  Management economico – financiar (militar) x  

64.  Management financiar - contabil x  

65.  Management financiar contabil şi administrativ x  

66.  Management industrial x  

67.  Management în comerţ şi turism x  

68.  Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x  

69.  Management în economia turismului şi comerţului internaţional x  

70.  Management în industrie x  

71.  Management în industrie, construcţii şi transporturi x  

72.  Management social x  

73.  Management şi marketing x  

74.  Management şi marketing în afaceri economice x  

75.  Management şi turism x  

76.  Management turistic şi comercial x  

77.  Management turistic şi hotelier x  

78.  Management turistic, hotelier  şi comercial x  

79.  Managementul afacerilor x  

80.  Managementul afacerilor economice x  

81.  Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x  

82.  Managementul firmei x  

83.  Managementul instituţiilor europene x  

84.  Managementul întreprinderii x  

85.  Managementul organizaţiei (militar) x  

86.  Managementul sistemelor tehnico economice x  

87.  Marketing x  

88.  Marketing şi comerţ exterior x  

89.  Marketing şi economia afacerilor x  

90.  Marketing şi economia serviciilor x  

91.  Merceologie x  

92.  Merceologie şi managementul calităţii   x  

93.  Planificare şi cibernetică economică x  

94.  Politici economice x  
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie aplicată 

 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – Economie 

aplicată 

 

Economic / Economie 
Cibernetică şi statistică 

economică / 

Finanţe / 
Ştiinţe economice / 

Management / Marketing 

95.  Relaţii comerciale şi financiar-bancare x  

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

96.  Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x  

97.  Relaţii economice internaţionale x  

98.  Relaţii internaţionale şi studii europene x  

99.  Statistică social-economică x  

100.  Statistică şi previziune economică x  

101.  Studii comerciale şi financiar-bancare x  

102.  Ştiinţe economice x  

103.  Tranzacţii internaţionale x  

104.  Turism  - Servicii x  

105.  Turism şi servicii x  

106.  Administraţie publică x  

107.  Inginerie economică x  

108.  Inginerie economică industrială x  

109.  Inginerie economică în agricultură x  

110.  Inginerie economică în construcţii x  

111.  Inginerie economică în domeniul electric x  

112.  Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x  

113.  Inginerie economică în domeniul mecanic x  

114.  Inginerie economică în domeniul transporturilor x  

115.  Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x  

116.  Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x  

117.  Inginerie economică în industria de textile-pielărie x  

118.  Inginerie economică şi managementul agroturistic x  

119.  Inginerie şi management agroturistic x  

120.  Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x  

121.  Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x  

122.  Managementul afacerilor în industria hotelieră x  

123.  Managementul comerţului şi turismului x  

124.  Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x  

Filosofie 125.  Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

Relaţii economice 

internaţionale 
126.  Relaţii economice internaţionale x  

* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  

într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  

într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de 

a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

 principală de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 
Nr. 

crt. 

                                                            Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 

durată 

de 
scurtă 

durată 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

Economic / Economie 

Cibernetică şi statistică 

economică / 
Finanţe / 

Ştiinţe economice / 

Management / Marketing 

127.  Economie generală x  

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

128.  Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

129.  Economie - Pedagogie x  

130.  Economia şi dreptul afacerilor x  

131.  Economie matematică x  

132.  Economie mondială x  

133.  Economia întreprinderii  x  

134.  Economia întreprinderii (în limbi străine) x  

135.  Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x  

136.  Economia comerţului, turismului şi serviciilor x  

137.  Comerţ x  

138.  Turism şi servicii x  

139.  Ştiinţe economice x  

140.  Politici economice x  

141.  Relaţii economice internaţionale x  

142.  Tranzacţii internaţionale x  

143.  Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x  

144.  Relaţii comerciale şi financiar-bancare x  

145.  Comerţ exterior x  

146.  Managementul afacerilor x  

147.  Managementul afacerilor economice x  

148.  Management şi marketing în afaceri economice x  

149.  Management x  

150.  Management economico – financiar (militar) x  

151.  Gestiunea afacerilor  x  

152.  Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x  

153.  Administrarea afacerilor x  

154.  Marketing x  

155.  Marketing şi economia serviciilor x  

156.  Management – Marketing x  

157.  Management şi marketing x  

158.  Marketing şi economia afacerilor x  

159.  Marketing şi comerţ exterior x  

160.  Relaţii internaţionale şi studii europene x  

161.  Managementul instituţiilor europene x  

162.  Economia producţiei alimentare x  

163.  Finanţe - Contabilitate x  

164.  Finanţe şi contabilitate x  

165.  Managementul firmei x  

166.  Management în industrie x  

167.  Economie şi educaţie antreprenorială* x  

168.  Finanţe şi bănci x  

169.  Contabilitate şi informatică de gestiune x  

170.  Gestiune, contabilitate şi control financiar x  

171.  Economia industriilor, construcţiilor şi  transporturilor x  

172.  Economia industriei, construcţiilor şi  transporturilor x  

173.  Cibernetică şi previziune economică x  

174.  Planificare şi cibernetică economică x  

175.  Cibernetică economică x  

176.  Cibernetică şi informatică economică x  
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Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

Economic / Economie 
Cibernetică şi statistică 

economică / 

Finanţe / 
Ştiinţe economice / 

Management / Marketing 

177.  Merceologie x  

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

178.  Economie agrară şi contabilitate x  

179.  Economie agroalimentară x  

180.  Economia agroalimentară şi a mediului x  

181.  Finanţe şi asigurări x  

182.  Bănci şi burse de valori x  

183.  Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x  

184.  Contabilitate x  

185.  Contabilitate şi economie agrară x  

186.  Economia producţiei agricole şi silvice x  

187.  Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x  

188.  Economia turismului x  

189.  Financiar contabil şi administrativ x  

190.  Finanţe x  

191.  Finanţe, bănci, contabilitate x  

192.  Management financiar - contabil x  

193.  Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x  

194.  Managementul sistemelor tehnico economice x  

195.  Turism  - Servicii x  

196.  Management în economia turismului şi comerţului internaţional x  

197.  Asistenţă managerială x  

198.  Managementul organizaţiei (militar) x  

199.  Management social x  

200.  Management financiar contabil şi administrativ x  

201.  Statistică social-economică x  

202.  Statistică şi previziune economică x  

203.  Finanţe, contabilitate, informatică x  

204.  Finanţe, contabilitate şi informatică x  

205.  Finanţe şi gestiunea afacerilor x  

206.  Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x  

207.  Gestiunea financiară a întreprinderii x  

208.  Informatică şi contabilitate x  

209.  Expertize contabile şi control financiar x  

210.  Economie şi sociologie rurală x  

211.  Management şi turism x  

212.  Management - Turism x  

213.  Economia turismului intern şi  internaţional x  

214.  Economia industriei x  

215.  Management turistic şi comercial x  

216.  Management turistic şi hotelier x  

217.  Management turistic, hotelier  şi comercial x  

218.  Management în industrie, construcţii şi transporturi x  

219.  Management în comerţ şi turism x  

220.  Management economic* x  

221.  Finanţe - Credit x  
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Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

Economic / Economie 

Cibernetică şi statistică 

economică / 
Finanţe / 

Ştiinţe economice / 

Management / Marketing 

222.  Managementul întreprinderii x  

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

223.  Management industrial x  

224.  Economia agroalimentară x  

225.  Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x  

226.  Merceologie şi managementul calităţii   x  

227.  Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x  

228.  Informatică economică x  

229.  Economia mediului x  

230.  Studii comerciale şi financiar-bancare x  

231.  Economia  industriei, construcţiei şi transporturilor x  

232.  Administraţie publică x  

233.  Inginerie economică x  

234.  Inginerie economică industrială x  

235.  Inginerie economică în agricultură x  

236.  Inginerie economică în construcţii x  

237.  Inginerie economică în domeniul electric x  

238.  Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x  

239.  Inginerie economică în domeniul mecanic x  

240.  Inginerie economică în domeniul transporturilor x  

241.  Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x  

242.  Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x  

243.  Inginerie economică în industria de textile-pielărie x  

244.  Inginerie economică şi managementul agroturistic x  

245.  Inginerie şi management agroturistic x  

246.  Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x  

247.  Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x  

248.  Managementul afacerilor în industria hotelieră x  

249.  Managementul comerţului şi turismului x  

250.  Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x  

Filosofie 251.  Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

Relaţii economice 

internaţionale 
252.  Relaţii economice internaţionale x  

* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  
într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 

 

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  

într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie aplicată 

 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

253.  Economie generală x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

254.  Economie agroalimentară x 

255.  Economia mediului x 

256.  Economie şi comunicare economică în afaceri   x 

257.  Economie agroalimentară şi a mediului x 

258.  Economie generală şi comunicare economică                              x 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

259.  Administrarea afacerilor                                         x 

260.  Administrarea afacerilor (în limbi străine)                                         x 

261.  Economia întreprinderii   x 

262.  Economia comerţului, turismului şi serviciilor x 

263.  Merceologie şi managementul calităţii   x 

264.  Economia firmei x 

265.  Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x 

266.  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x 

267.  
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 
x 

FINANŢE 268.  Finanţe şi bănci x 
CONTABILITATE 269.  Contabilitate şi informatică de gestiune x 

STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

270.  Cibernetică economică x 
271.  Statistică şi previziune economică x 
272.  Informatică economică x 

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

273.  Cibernetică economică x 
274.  Statistică şi previziune economică x 
275.  Informatică economică x 

ECONOMIE ŞI AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

276.  Economie internaţională x 
277.  Afaceri internaţionale x 
278.  Economie şi afaceri internaţionale x 

MANAGEMENT 
279.  Management x 
280.  Managementul dezvoltării rurale durabile x 

MARKETING 281.  Marketing x 
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplinele educaţie antreprenorială şi economie aplicată pot fi predate pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii 

universitare de licenţă cu specializările de mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

282.  Economie generală x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

283.  Economie agroalimentară x 

284.  Economia mediului x 

285.  Economie şi comunicare economică în afaceri   x 

286.  Economie agroalimentară şi a mediului x 

287.  Economie generală şi comunicare economică                              x 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

288.  Administrarea afacerilor                                         x 

289.  Administrarea afacerilor (în limbi străine)                                         x 

290.  Economia întreprinderii   x 

291.  Economia comerţului, turismului şi serviciilor x 

292.  Merceologie şi managementul calităţii   x 

293.  Economia firmei x 

294.  Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x 

295.  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x 

296.  
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 
x 

FINANŢE 297.  Finanţe şi bănci x 
CONTABILITATE 298.  Contabilitate şi informatică de gestiune x 

STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

299.  Cibernetică economică x 
300.  Statistică şi previziune economică x 
301.  Informatică economică x 

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

302.  Cibernetică economică x 
303.  Statistică şi previziune economică x 
304.  Informatică economică x 

ECONOMIE ŞI AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

305.  Economie internaţională x 
306.  Afaceri internaţionale x 
307.  Economie şi afaceri internaţionale x 

MANAGEMENT 
308.  Management x 
309.  Managementul dezvoltării rurale durabile x 

MARKETING 310.  Marketing x 
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

ECONOMIE 

1. Agro-Business 

2. Analize şi strategii economice 

3. Afaceri internaţionale şi strategii interculturale 

4. Comunicare în afaceri 
5. Comunicare şi relaţii publice în afaceri 

6. Dezvoltare regională durabilă 

7. Economia şi administrarea afacerilor 
8. Economia şi dreptul afacerilor 

9. Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare 

10. Economie ecologică 
11. Economie europeană  

12. Economie europeană şi politici aplicate 

13. Economie şi dezvoltare durabilă 
14. Economia resurselor naturale   

15. Economia mediului 

16. Formare-Cercetare-Inovare în knoledge society 
17. Gestiunea şi evaluarea proiectelor 

18. Management în retail 

19. Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi 
regională 

20. Managementul mediului şi al resurselor naturale 

21. Strategia europeană a dezvoltării durabile 
22. Studii europene şi relaţii internaţionale     

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 
 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 
 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ECONOMIE 

Economie generală 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

1. Antreprenoriat 

2. Administrarea afacerilor 

3. Administrarea afacerilor comerciale 

4. Administrarea afacerilor europene 

5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră 

6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri 

7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare 

8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 

9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism 

10. Administrarea afacerilor din turism 

11. Administrarea afacerilor în comerţ 

12. Administrarea afacerilor în turism 

13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 

15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 

16. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii 

17. Administrarea afacerilor regionale 

18. Administrarea afacerilor internaţionale 

19. Administrarea dezvoltării regionale durabile 

20. Administrarea serviciilor turistice 

21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi sevicii 

22. Asigurarea calităţii în afaceri  

23. Business 

24. Business în turism 

25. Business administration in tourism, restaurant and hospitality           

26. Comerţ şi servicii în turism 

27. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei 

28. Dezvoltare regională 

29. Economia şi managementul serviciilor 

30. Economia şi administrarea afacerilor în turism   

31. Economia şi administrarea afacerilor şi industria ospitalităţii 

32. Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii 

33. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii 

34. Economie şi globalizare 

35. Executive Master of Business Administration 

36. Finanţe şi control de gestiune 

37. Logistică 

38. Master of business administration  

39. Management antreprenorial 

40. Management în comerţ 

41. Management în turism 

42. Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii 

43. Management hotelier 

44. Management şi marketing în turism 

45. Management şi administrarea afacerilor 

46. Management turistic şi hotelier 

47. Managementul afacerilor 

48. Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu 

49. Managementul afacerilor în comerţ 

50. Managementul afacerilor în turism 

51. Managementul afacerilor în turism şi comerţ 

52. Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului 

53. Managementul calităţii 

54. Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 
55. Managementul proiectelor 

56. Marketing şi negocieri în afaceri 

57. Negocieri, relaţii şi afaceri internaţionale 

58. Politici şi strategii de marketing 

59. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

60. Strategii în afaceri internaţionale 

61. Turism cultural şi agroturism 

  

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 
 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 
 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

FINANŢE 

1. Administrare fiscală 

2. Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor 

3. Analiza economico-financiară şi evaluare 

4. Asigurări comerciale şi sociale 

5. Asigurări şi reasigurări  

6. Asigurările în context european 

7. Audit şi management financiar contabil   

8. Bănci 

9. Bănci şi politici monetare 

10. Bănci şi asigurări 

11. Bănci şi pieţe de capital 

12. Bănci şi pieţe de capital în context european 

13. Bănci şi pieţe financiare 

14. Buget public, pieţe financiare şi bănci 

15. Burse şi asigurări 

16. Control, expertiză şi audit 

17. Economie şi finanţe europene 

18. Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital 

19. Dezvoltare regională 

20. Finanţarea protecţiei sociale 

21. Finanţe 

22. Finanţare şi management în administraţie publică 

23. Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism şi servicii 

24. Finanţare şi consiliere în agrobussines 

25. Finanţare şi management de proiect 

26. Finanţare şi management în instituţiile mass-media 

27. Finanţare şi management în instituţiile de asistenţă socială 

28. Finanţare şi management în instituţiile de siguranţă publică 

29. Finanţare şi management în şcoala românească 

30. Finanţarea şi administrarea proiectelor 

31. Finanţe - Asigurări 

32. Finanţe şi asigurări  

33. Finanţe - bănci şi pieţe de capital 

34. Finanţe şi administrarea afacerilor 

35. Finanţe şi administraţie publică 

36. Finanţe corporative - asigurări 

37. Finanţe publice 

38. Finanţe şi bănci – DOFIN 

39. Finanţe corporative 

40. Finanţe publice şi securitate socială 

41. Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare 

42. Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor 

43. Finanţe, bănci, asigurări 

44. Finanţe şi gestiunea afacerilor 

45. Finanţe şi politici financiare 

46. Finanţe şi guvernanţă publică europeană 

47. Finanţele sectorului public 

48. Gestiune financiară corporativă 

49. Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice 

50. Gestiune financiar – bancară 

51. Gestiune financiară, fiscalitate şi managementul performanţei                                                             

52. Gestiunea financiară a afacerilor 

53. Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european 

54. Gestiunea şi finanţarea proiectelor din fonduri europene 

 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 
 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 
 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

FINANŢE 

 

55. Management financiar 

56. Management financiar şi al costurilor de mediu 

57. Managementul asigurărilor şi reasigurărilor   

58. Managementul finanţării proiectelor europene 

59. Management financiar şi bursier – DAFI 

60. Management financiar - bancar 

61. Management financiar şi bancar 

62. Management financiar bancar şi bursier 

63. Management financiar - bancar şi de asigurări 

64. Management financiar - bancar şi comuicare în afaceri 

65. Management financiar public şi privat 

66. Managementul sistemelor bancare 

67. Managementul riscului şi actuariat 

68. Managementul financiar al organizaţiei 

69. Managementul economico-financiar european   

70. Monedă şi bănci 

71. Operaţiuni şi management bancar    

72. Pieţe de capital 

73. Pieţe financiare 

74. Politici financiare de întreprindere 

75. Sisteme bancare europene 

76. Situaţii financiar-contabile şi auditarea acestora 

77. Tehnici bursiere, bancare şi de asigurări   

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227 

Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

CONTABILITATE 

1. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii 

2. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor 

3. Analiză financiară şi evaluare 

4. Audit şi management financiar-contabil 

5. Audit financiar contabil 

6. Audit financiar şi consiliere 

7. Audit financiar - contabil şi consiliere 

8. Audit intern 

9. Audit şi expertiză contabilă 

10. Auditul şi controlul agenţilor economici 

11. Auditul şi evaluarea întreprinderii 

12. Auditul entităţilor publice şi private   

13. Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional 

14. Contabilitate  

15. Contabilitate, audit şi consultanţă 

16. Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă 

17. Contabilitate şi audit 

18. Contabilitate internaţională 

19. Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare 

20. Contabilitate, control şi expertiză 

21. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 

22. Contabilitatea şi auditul afacerilor 

23. Contabilitatea şi auditul în instituţii publice 

24. Contabilitate şi audit în instituţiile publice 

25. Contabilitatea afacerilor 

26. Contabilitate, control, audit  

27. Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului 

28. Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele 

internaţionale 

29. Contabilitate, expertiză şi audit 

30. Contabilitate, audit şi control de gestiune 

31. Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor 

32. Contabilitate managerială şi audit contabil 

33. Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă 

34. Contabilitate şi audit financiar 

35. Contabilitate şi expertiză contabilă  

36. Contabilitate şi fiscalitate 

37. Contabilitate şi audit financiar in firmele de comerţ, turism şi 

servicii 

38. Control, audit şi expertiză financiar contabilă 

39. Consultanţă financiar-contabilă 

40. Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii 

41. Contabilitate, fiscalitate şi evaluare   

42. Diagnostic şi evaluare 

43. Economia proprietăţilor imobiliare 

44. Expertiză contabilă şi audit 

45. Expertiză contabilă şi evaluarea firmei 

46. Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor 

47. Gestiune şi consultanţă fiscală 

48. Management contabil, audit şi control 

49. Management contabil, expertiză şi audit 

50. Management contabil şi informatică de gestiune 

51. Management financiar - contabil 

52. Politici contabile, audit şi control de gestiune 

53. Sisteme informatice de gestiune 

54. Sisteme informaţionale contabile 

55. Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor 

manageriale 

56. Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor 

57. Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 

2. Cibernetică şi economie cantitativă 
3. E-Business 

4. E-Business administration (în limba engleză) 

5. Econometrie şi statistică aplicată 
6. Informatică aplicată în management 

7. Informatică economică 

8. Informatica manageriala 
9. Sisteme de asistare a deciziilor economice 

10. Managementul informatizat al proiectelor 

11. Managementul informatizat al mediului de afaceri 
12. Managementul afacerilor electronice 

13. Sisteme informaţionale pentru afaceri 

14. Statistică şi econometrie 
15. Metode cantitative în economie 

16. Statistică 

17. Statistica şi actuariat în asigurări şi sănătate 
18. Securitate informatică 

19. Sisteme informatice financiar-bancare 

20. Sisteme informatice manageriale 

21. Sisteme informatice pentru managementul 

resurselor 

22. Sisteme informatice pentru managementul 
resurselor şi proceselor economice 

23. Strategii de dezvoltare a afacerilor             

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 229 

 

Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

 

1. Administrarea afacerilor internaţionale 

2. Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

3. Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism 

4. Afaceri internaţionale 
5.  Contabilitate şi audit 

6. Dezvoltare regională 

7. Dezvoltare regională şi proiecte europene 
8. Economie şi administrarea afacerilor internaţionale 

9. Economie şi afaceri europene 

10. Economie şi afaceri internaţionale 
11. Economie internaţională şi afaceri europene 

12. Finanţarea şi controlul afacerilor 

13. Geopolitică şi relaţii economice internaţionale 
14. Gestiunea şi auditul afacerilor 

15. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi 

internaţionale 
16. Integrare economică europeană 

17. Integrare şi afaceri europene 

18. Management şi integrare europeană 
19. Management internaţional 

20. Managementul afacerilor internaţionale 

21. Managementul riscului financiar internaţional 
22. Managementul fondurilor structurale ale U.E 

23. Managementul proiectelor internaţionale 
24. Negociere şi administrarea afacerilor 

internaţionale 

25. Politici europene de dezvoltare regională 
26. Politici şi strategii de marketing 

27. Relaţii economice europene 

28. Relaţii economice internaţionale 
29. Strategia afacerilor în mediul european 

30. Studii europene 

 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

MANAGEMENT 

1. Achiziţii, distribuţie, logistică 

2. Administrare şi comunicare în afaceri 

3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri 

4. Administrarea financiară a afacerilor 

5. Administrarea organizaţiilor de afaceri 

6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare 

7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 

8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor 

9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor 

10. Dezvoltarea economică a întreprinderii 

11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri 

12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management 

13. Economie bazată pe cunoaştere şi management antreprenorial 

14. Economie bazată pe cunoaştere şi management intreprenorial 

15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională 

16. International business management  

17. Leadership şi managementul resurselor umane 

18. Management 

19. Management antreprenorial 

20. Management financiar-bancar 

21. Management intercultural 

22. Management în administraţie şi servicii publice 

23. Management organizaţional 

24. Management performant 

25. Management public 

26. Management şi marketing internaţional 

27. Management şi strategii de afaceri 

28. Managementul afacerilor 

29. Managementul afacerilor mici şi mijlocii 

30. Managementul afacerilor prin proiecte 

31. Managementul bancar şi al asigurărilor     

32. Managementul calităţii 

33. Managementul dezvoltării regionale durabile 

34. Managementul dezvoltării afacerilor 

35. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării 

36. Managementul informaţiilor   

37. Managementul investiţiilor 

38. Managementul instituţiilor din administraţia publică 

39. Managementul instituţiilor publice şi al colectivităţilor locale 

40. Managementul economic al unităţilor şcolare 

41. Managementul organizaţiei 

42. Managementul organizaţiilor 

43. Managementul organizaţiilor educaţionale 

44. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii 

45. Managementul organizaţiilor publice 

46. Managementul organizaţiilor sportive 

47. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii 

48. Managementul proiectelor 

49. Managementul proiectelor cu finanţare europeană 

50. Managementul proiectelor europene 

51. Managementul resurselor umane 

52. Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale 

53. Managementul serviciilor de sănătate 

54. Managementul sectorului public 

55. Managementul strategic al afacerilor 

56. Managementul strategic al organizaţiilor 

57. Managementul strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea spaţiului de 

afaceri 

58. Managementul strategic al firmei 

59. Managementul strategic al resurselor umane 

60. Managementul sistemelor microeconomice 

61. Managementul societăţilor comerciale şi de credit 

62. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 

63. Managementul şi evaluarea investiţiilor 

64. Managementul şi marketingul organizaţiei 

65. Managementul unităţilor de administraţie publică 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie 

aplicată 

 

3. Economie; 

Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

MARKETING 

1. Analiză şi strategie de marketing 
2. Business to business marketing 

3. Cercetări de marketing 
4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii 

5. Management marketing 

6. Managementul marketingului 
7. Managementul relaţiilor cu clienţii 

8. Marketing 

9. Marketing internaţional 
10. Marketing în afaceri 

11. Marketing online 

12. Marketing strategic 
13. Marketing şi comunicare în afaceri 

14. Marketing şi gestiunea organizaţiei 

15. Marketingul serviciilor 
16. Marketingul serviciilor poştale 

17. Marketingul şi managementul inovării   

18. Marketingul şi managementul firmei 
19. Marketing şi managementul vânzărilor 

20. Negocieri – relaţii publice 

21. Politici şi strategii de marketing 
22. Publicitate şi promovarea vânzărilor 

23. Relaţii publice în marketing 

24. Strategii de marketing 
25. Strategii şi politici de marketing 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Învăţământ 

liceal / 

 Anul de 

completare 

 

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie aplicată 

 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – Economie 

aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici 

publice 

2. Administraţia locală şi managementul 

ordinii publice în Uniunea Europeană     

3. Administraţie publică 

4. Administraţie publică europeană 

5. Administraţie publică europeană - BRIE 

6. Administraţie publică şi integrare europeană 

7. Administraţie publică şi dezvoltarea 

comunitară 

8. Administraţie publică în contextul integrării 

europene 

9. Administraţie şi finanţe publice europene 

10. Administraţie şi management public 

11. Administrarea resurselor instituţiilor 

culturale 

12. Administraţie publică şi eficienţa sistemului 

administrativ 

13. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă 

managerială 

14. Administraţie şi politici publice în Uniunea 

Europeană 

15. Administrarea şi dezvoltarea resurselor 

umane 

16. Asistenţa socială în administraţia publică 

17. Dezvoltare regională 

18. Guvernare şi administraţie publică 

europeană 

19. Guvernare modernă şi dezvoltare locală 

20. Management şi administraţie europeană 

21. Management şi audit în administraţie şi 

afaceri 

22. Managementul administraţiei publice 

23. Managementul crizelor şi conflictelor 

24. Managementul instituţiilor publice 

25. Managementul organizaţiilor şi serviciilor 

publice 

26. Managementul sectorului public 

27. Management public 

28. Managementul poliţiei locale 

29. Managementul administraţiei publice şi 

cariere publice 

30. Managementul proiectelor în administraţia 

publică 

31. Managementul în administraţia publică din 

ţările Uniunii Europene                                                        

32. Politici de sănătate şi management sanitar 

33. Politici administrative europene 

34. Politici europene. Securitatea economico-

socială şi a mediului                                                     

35. Puterea executivă şi administraţia publică 

36. Relaţii şi comunicare în administraţia 

publică 

37. Sisteme administrative şi relaţii 

internaţionale 

38. Spaţiul public european 

39. Studii administrative europene 

40. Studii europene în administraţia publică  

41. Ştiinţe administrative 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare economică în 

afaceri   

Economie agroalimentară şi a mediului 

Economie generală şi comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor (în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 

Merceologie şi managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, serviciilor 

şi managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii de 

ospitalitate 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, 

servicii, merceologie şi managementul 

calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT  
Management 

Managementul dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

Administraţie publică                  

Administraţie europeană                

Asistenţă managerială şi secretariat   

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică industrială 

Inginerie economică în domeniul mecanic 

Inginerie economică în construcţii 

Inginerie şi management naval şi portuar 

Inginerie economică în domeniul 

transporturilor   

Inginerie economică în domeniul electric, 

electronic şi energetic  

Inginerie economică în industria chimică şi 

de materiale   

Inginerie economică în agricultură   

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - financiar 

Managementul organizaţiei 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de economie, educaţie antreprenorială sau economie aplicată în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de 

licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele economie, educaţie antreprenorială sau economie 

aplicată în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii 

universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

ECONOMIE 

1. Agro-Business 

2. Analize şi strategii economice 

3. Afaceri internaţionale şi strategii interculturale 

4. Comunicare în afaceri 
5. Comunicare şi relaţii publice în afaceri 

6. Dezvoltare regională durabilă 

7. Economia şi administrarea afacerilor 
8. Economia şi dreptul afacerilor 

9. Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare 

10. Economie ecologică 
11. Economie europeană  

12. Economie europeană şi politici aplicate 

13. Economie şi dezvoltare durabilă 
14. Economia resurselor naturale   

15. Economia mediului 

16. Formare-Cercetare-Inovare în knoledge society 
17. Gestiunea şi evaluarea proiectelor 

18. Management în retail 

19. Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi 
regională 

20. Managementul mediului şi al resurselor naturale 

21. Strategia europeană a dezvoltării durabile 
22. Studii europene şi relaţii internaţionale     

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ECONOMIE 

Economie generală 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

1. Antreprenoriat 

2. Administrarea afacerilor 

3. Administrarea afacerilor comerciale 

4. Administrarea afacerilor europene 

5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră 

6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri 

7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare 

8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 

9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism 

10. Administrarea afacerilor din turism 

11. Administrarea afacerilor în comerţ 

12. Administrarea afacerilor în turism 

13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 

15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de 

ospitalitate 

16. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii 

17. Administrarea afacerilor regionale 

18. Administrarea afacerilor internaţionale 

19. Administrarea dezvoltării regionale durabile 

20. Administrarea serviciilor turistice 

21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi sevicii 

22. Asigurarea calităţii în afaceri  

23. Business 

24. Business în turism 

25. Business administration in tourism, restaurant and hospitality           

26. Comerţ şi servicii în turism 

27. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei 

28. Dezvoltare regională 

29. Economia şi managementul serviciilor 

30. Economia şi administrarea afacerilor în turism   

31. Economia şi administrarea afacerilor şi industria ospitalităţii 

32. Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria 

ospitalităţii 

33. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii 

34. Economie şi globalizare 

35. Executive Master of Business Administration 

36. Finanţe şi control de gestiune 

37. Logistică 

38. Master of business administration  

39. Management antreprenorial 

40. Management în comerţ 

41. Management în turism 

42. Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii 

43. Management hotelier 

44. Management şi marketing în turism 

45. Management şi administrarea afacerilor 

46. Management turistic şi hotelier 

47. Managementul afacerilor 

48. Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu 

49. Managementul afacerilor în comerţ 

50. Managementul afacerilor în turism 

51. Managementul afacerilor în turism şi comerţ 

52. Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului 

53. Managementul calităţii 

54. Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 
55. Managementul proiectelor 

56. Marketing şi negocieri în afaceri 

57. Negocieri, relaţii şi afaceri internaţionale 

58. Politici şi strategii de marketing 

59. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

60. Strategii în afaceri internaţionale 

61. Turism cultural şi agroturism 

  

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

FINANŢE 

1. Administrare fiscală 

2. Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor 

3. Analiza economico-financiară şi evaluare 

4. Asigurări comerciale şi sociale 

5. Asigurări şi reasigurări  

6. Asigurările în context european 

7. Audit şi management financiar contabil   

8. Bănci 

9. Bănci şi politici monetare 

10. Bănci şi asigurări 

11. Bănci şi pieţe de capital 

12. Bănci şi pieţe de capital în context european 

13. Bănci şi pieţe financiare 

14. Buget public, pieţe financiare şi bănci 

15. Burse şi asigurări 

16. Control, expertiză şi audit 

17. Economie şi finanţe europene 

18. Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital 

19. Dezvoltare regională 

20. Finanţarea protecţiei sociale 

21. Finanţe 

22. Finanţare şi management în administraţie publică 

23. Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism şi servicii 

24. Finanţare şi consiliere în agrobussines 

25. Finanţare şi management de proiect 

26. Finanţare şi management în instituţiile mass-media 

27. Finanţare şi management în instituţiile de asistenţă socială 

28. Finanţare şi management în instituţiile de siguranţă publică 

29. Finanţare şi management în şcoala românească 

30. Finanţarea şi administrarea proiectelor 

31. Finanţe - Asigurări 

32. Finanţe şi asigurări  

33. Finanţe - bănci şi pieţe de capital 

34. Finanţe şi administrarea afacerilor 

35. Finanţe şi administraţie publică 

36. Finanţe corporative - asigurări 

37. Finanţe publice 

38. Finanţe şi bănci – DOFIN 

39. Finanţe corporative 

40. Finanţe publice şi securitate socială 

41. Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare 

42. Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor 

43. Finanţe, bănci, asigurări 

44. Finanţe şi gestiunea afacerilor 

45. Finanţe şi politici financiare 

46. Finanţe şi guvernanţă publică europeană 

47. Finanţele sectorului public 

48. Gestiune financiară corporativă 

49. Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice 

50. Gestiune financiar – bancară 

51. Gestiune financiară, fiscalitate şi managementul performanţei                                                             

52. Gestiunea financiară a afacerilor 

53. Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european 

54. Gestiunea şi finanţarea proiectelor din fonduri europene 

 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

FINANŢE 

 

55. Management financiar 

56. Management financiar şi al costurilor de mediu 

57. Managementul asigurărilor şi reasigurărilor   

58. Managementul finanţării proiectelor europene 

59. Management financiar şi bursier – DAFI 

60. Management financiar - bancar 

61. Management financiar şi bancar 

62. Management financiar bancar şi bursier 

63. Management financiar - bancar şi de asigurări 

64. Management financiar - bancar şi comuicare în afaceri 

65. Management financiar public şi privat 

66. Managementul sistemelor bancare 

67. Managementul riscului şi actuariat 

68. Managementul financiar al organizaţiei 

69. Managementul economico-financiar european   

70. Monedă şi bănci 

71. Operaţiuni şi management bancar    

72. Pieţe de capital 

73. Pieţe financiare 

74. Politici financiare de întreprindere 

75. Sisteme bancare europene 

76. Situaţii financiar-contabile şi auditarea acestora 

77. Tehnici bursiere, bancare şi de asigurări   

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

CONTABILITATE 

1. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii 

2. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor 

3. Analiză financiară şi evaluare 

4. Audit şi management financiar-contabil 

5. Audit financiar contabil 

6. Audit financiar şi consiliere 

7. Audit financiar - contabil şi consiliere 

8. Audit intern 

9. Audit şi expertiză contabilă 

10. Auditul şi controlul agenţilor economici 

11. Auditul şi evaluarea întreprinderii 

12. Auditul entităţilor publice şi private   

13. Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional 

14. Contabilitate  

15. Contabilitate, audit şi consultanţă 

16. Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă 

17. Contabilitate şi audit 

18. Contabilitate internaţională 

19. Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare 

20. Contabilitate, control şi expertiză 

21. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 

22. Contabilitatea şi auditul afacerilor 

23. Contabilitatea şi auditul în instituţii publice 

24. Contabilitate şi audit în instituţiile publice 

25. Contabilitatea afacerilor 

26. Contabilitate, control, audit  

27. Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului 

28. Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele 

internaţionale 

29. Contabilitate, expertiză şi audit 

30. Contabilitate, audit şi control de gestiune 

31. Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor 

32. Contabilitate managerială şi audit contabil 

33. Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă 

34. Contabilitate şi audit financiar 

35. Contabilitate şi expertiză contabilă  

36. Contabilitate şi fiscalitate 

37. Contabilitate şi audit financiar in firmele de comerţ, turism şi 

servicii 

38. Control, audit şi expertiză financiar contabilă 

39. Consultanţă financiar-contabilă 

40. Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii 

41. Contabilitate, fiscalitate şi evaluare   

42. Diagnostic şi evaluare 

43. Economia proprietăţilor imobiliare 

44. Expertiză contabilă şi audit 

45. Expertiză contabilă şi evaluarea firmei 

46. Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor 

47. Gestiune şi consultanţă fiscală 

48. Management contabil, audit şi control 

49. Management contabil, expertiză şi audit 

50. Management contabil şi informatică de gestiune 

51. Management financiar - contabil 

52. Politici contabile, audit şi control de gestiune 

53. Sisteme informatice de gestiune 

54. Sisteme informaţionale contabile 

55. Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor 

manageriale 

56. Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor 

57. Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 
2. Cibernetică şi economie cantitativă 

3. E-Business 

4. E-Business administration (în limba engleză) 
5. Econometrie şi statistică aplicată 

6. Informatică aplicată în management 

7. Informatică economică 
8. Informatica manageriala 

9. Sisteme de asistare a deciziilor economice 

10. Managementul informatizat al proiectelor 
11. Managementul informatizat al mediului de 

afaceri 

12. Managementul afacerilor electronice 
13. Sisteme informaţionale pentru afaceri 

14. Statistică şi econometrie 

15. Metode cantitative în economie 
16. Statistică 

17. Statistica şi actuariat în asigurări şi sănătate 

18. Securitate informatică 
19. Sisteme informatice financiar-bancare 

20. Sisteme informatice manageriale 

21. Sisteme informatice pentru managementul 

resurselor 

22. Sisteme informatice pentru managementul 

resurselor şi proceselor economice 
23. Strategii de dezvoltare a afacerilor             

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

 

1. Administrarea afacerilor internaţionale 

2. Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

3. Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism 

4. Afaceri internaţionale 
5.  Contabilitate şi audit 

6. Dezvoltare regională 

7. Dezvoltare regională şi proiecte europene 
8. Economie şi administrarea afacerilor internaţionale 

9. Economie şi afaceri europene 

10. Economie şi afaceri internaţionale 
11. Economie internaţională şi afaceri europene 

12. Finanţarea şi controlul afacerilor 

13. Geopolitică şi relaţii economice internaţionale 
14. Gestiunea şi auditul afacerilor 

15. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi 

internaţionale 
16. Integrare economică europeană 

17. Integrare şi afaceri europene 

18. Management şi integrare europeană 
19. Management internaţional 

20. Managementul afacerilor internaţionale 

21. Managementul riscului financiar internaţional 
22. Managementul fondurilor structurale ale U.E 

23. Managementul proiectelor internaţionale 
24. Negociere şi administrarea afacerilor 

internaţionale 

25. Politici europene de dezvoltare regională 
26. Politici şi strategii de marketing 

27. Relaţii economice europene 

28. Relaţii economice internaţionale 
29. Strategia afacerilor în mediul european 

30. Studii europene 

 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

MANAGEMENT 

1. Achiziţii, distribuţie, logistică 

2. Administrare şi comunicare în afaceri 

3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri 

4. Administrarea financiară a afacerilor 

5. Administrarea organizaţiilor de afaceri 

6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare 

7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 

8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor 

9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor 

10. Dezvoltarea economică a întreprinderii 

11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri 

12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management 

13. Economie bazată pe cunoaştere şi management antreprenorial 

14. Economie bazată pe cunoaştere şi management intreprenorial 

15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională 

16. International business management  

17. Leadership şi managementul resurselor umane 

18. Management 

19. Management antreprenorial 

20. Management financiar-bancar 

21. Management intercultural 

22. Management în administraţie şi servicii publice 

23. Management organizaţional 

24. Management performant 

25. Management public 

26. Management şi marketing internaţional 

27. Management şi strategii de afaceri 

28. Managementul afacerilor 

29. Managementul afacerilor mici şi mijlocii 

30. Managementul afacerilor prin proiecte 

31. Managementul bancar şi al asigurărilor     

32. Managementul calităţii 

33. Managementul dezvoltării regionale durabile 

34. Managementul dezvoltării afacerilor 

35. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării 

36. Managementul informaţiilor   

37. Managementul investiţiilor 

38. Managementul instituţiilor din administraţia publică 

39. Managementul instituţiilor publice şi al colectivităţilor locale 

40. Managementul economic al unităţilor şcolare 

41. Managementul organizaţiei 

42. Managementul organizaţiilor 

43. Managementul organizaţiilor educaţionale 

44. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii 

45. Managementul organizaţiilor publice 

46. Managementul organizaţiilor sportive 

47. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii 

48. Managementul proiectelor 

49. Managementul proiectelor cu finanţare europeană 

50. Managementul proiectelor europene 

51. Managementul resurselor umane 

52. Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale 

53. Managementul serviciilor de sănătate 

54. Managementul sectorului public 

55. Managementul strategic al afacerilor 

56. Managementul strategic al organizaţiilor 

57. Managementul strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea spaţiului de 

afaceri 

58. Managementul strategic al firmei 

59. Managementul strategic al resurselor umane 

60. Managementul sistemelor microeconomice 

61. Managementul societăţilor comerciale şi de credit 

62. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 

63. Managementul şi evaluarea investiţiilor 

64. Managementul şi marketingul organizaţiei 

65. Managementul unităţilor de administraţie publică 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

MARKETING 

1. Analiză şi strategie de marketing 

2. Business to business marketing 

3. Cercetări de marketing 
4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii 

5. Management marketing 

6. Managementul marketingului 
7. Managementul relaţiilor cu clienţii 

8. Marketing 

9. Marketing internaţional 
10. Marketing în afaceri 

11. Marketing online 

12. Marketing strategic 
13. Marketing şi comunicare în afaceri 

14. Marketing şi gestiunea organizaţiei 

15. Marketingul serviciilor 
16. Marketingul serviciilor poştale 

17. Marketingul şi managementul firmei 

18. Marketingul şi managementul inovării   
19. Marketing şi managementul vânzărilor 

20. Negocieri – relaţii publice 

21. Politici şi strategii de marketing 
22. Publicitate şi promovarea vânzărilor 

23. Relaţii publice în marketing 

24. Strategii de marketing 
25. Strategii şi politici de marketing 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie 

agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi 

comunicare economică 

în afaceri   

Economie 

agroalimentară şi a 

mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea 

afacerilor                                         

Administrarea 

afacerilor (în limbi 

străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea 

afacerilor în servicii de 

ospitalitate 

Administrarea 

afacerilor în comerţ, 

turism, servicii, 

merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie 

internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 
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Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie 

antreprenorială 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici 

publice 

2. Administraţia locală şi managementul 

ordinii publice în Uniunea Europeană     

3. Administraţie publică 

4. Administraţie publică europeană 

5. Administraţie publică europeană - BRIE 

6. Administraţie publică şi integrare 

europeană 

7. Administraţie publică şi dezvoltarea 

comunitară 

8. Administraţie publică în contextul integrării 

europene 

9. Administraţie şi finanţe publice europene 

10. Administraţie şi management public 

11. Administrarea resurselor instituţiilor 

culturale 

12. Administraţie publică şi eficienţa sistemului 

administrativ 

13. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă 

managerială 

14. Administraţie şi politici publice în Uniunea 

Europeană 

15. Administrarea şi dezvoltarea resurselor 

umane 

16. Asistenţa socială în administraţia publică 

17. Dezvoltare regională 

18. Guvernare şi administraţie publică 

europeană 

19. Guvernare modernă şi dezvoltare locală 

20. Management şi administraţie europeană 

21. Management şi audit în administraţie şi 

afaceri 

22. Managementul administraţiei publice 

23. Managementul crizelor şi conflictelor 

24. Managementul instituţiilor publice 

25. Managementul organizaţiilor şi serviciilor 

publice 

26. Managementul sectorului public 

27. Management public 

28. Managementul poliţiei locale 

29. Managementul administraţiei publice şi 

cariere publice 

30. Managementul proiectelor în administraţia 

publică 

31. Managementul în administraţia publică din 

ţările Uniunii Europene                                                        

32. Politici de sănătate şi management sanitar 

33. Politici administrative europene 

34. Politici europene. Securitatea economico-

socială şi a mediului                                                     

35. Puterea executivă şi administraţia publică 

36. Relaţii şi comunicare în administraţia 

publică 

37. Sisteme administrative şi relaţii 

internaţionale 

38. Spaţiul public european 

39. Studii administrative europene 

40. Studii europene în administraţia publică  

41. Ştiinţe administrative 

x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare economică în afaceri   

Economie agroalimentară şi a mediului 

Economie generală şi comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor (în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

Merceologie şi managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT  
Management 

Managementul dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

Administraţie publică                  

Administraţie europeană                

Asistenţă managerială şi secretariat   

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică industrială 

Inginerie economică în domeniul mecanic 

Inginerie economică în construcţii 

Inginerie şi management naval şi portuar 

Inginerie economică în domeniul transporturilor   

Inginerie economică în domeniul electric, electronic 

şi energetic  

Inginerie economică în industria chimică şi de 

materiale   

Inginerie economică în agricultură   

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Management economico - financiar 

Managementul organizaţiei 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la 

art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.  

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de economie, educaţie antreprenorială sau economie aplicată în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de 

studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele economie, educaţie antreprenorială sau economie aplicată în conformitate cu prevederile 

prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 
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CJAPP / Cabinet asistenţă psihopedagogică 

           Post : Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică 

 Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina  

principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

                                                        Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de 

lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

CJAPP / 

 

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

(nivel liceal) /  

 

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Psihologie x  

CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

2.  Psihologie şi asistenţă socială x  

3.  Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

4.  Psihologie - Pedagogie x  

5.  Psihopedagogie - Cibernetică x  

6.  Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  

7.  Psihologie şi psihopedagogie specială x  

8.  Psihopedagogie x  

9.  Psihosociologie   x  

10.  Psihosociologie  (+ militar) x  

11.  Psihosociologie – Informaţii (militar) x  

12.  Sociologie - Psihologie x  

13.  Psihopedagogie specială x  

14.  Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x  

15.  Pedagogie x  

16.  Pedagogie socială x  

17.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

18.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

19.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

20.  Sociologie x  

21.  Sociologie – Politologie x  

22.  Sociologie – Etnologie x  

PSIHOLOGIE 23.  Psihologie x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
24.  Pedagogie x  

25.  Pedagogie - învăţători x  

26.  Psihopedagogie specială x  

SOCIOLOGIE 27.  Sociologie x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 28.  Sociologie - Psihologie x  

FILOSOFIE 

29.  Filosofie – Sociologie x  

30.  Filosofie – Psihologie x  

31.  Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

32.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

33.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

34.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

35.  Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x  

36.  Psihologie x  

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 37.  Psihosociologie - Informaţii x  

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

38.  Pedagogie  x 

39.  Psihologie şi psihopedagogie specială  x 

40.  Pedagogie specială  x 

41.  Psihopedagogie specială  x 

PPEDAGOGIE 42.  Pedagogie specială  x 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 43.  Pedagogie  x 

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;     

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar 

care dau dreptul de a profesa  într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II,   din Legea învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  Postul 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare de 

licenţă 

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI                        

44.  Pedagogie                  x 

CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

45.  Psihopedagogie specială x 

PSIHOLOGIE 46.  Psihologie                  x 

SOCIOLOGIE 47.  Sociologie x 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 
48.  Psihologie - informaţii x 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi 

de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universita

re de 

masterat              

CJAPP / 

 

Cabinet 

asistenţă 

psihopedagogică 

(nivel liceal) /  

 

Cabinet 

asistenţă 

psihopedagogică 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

Pedagogie 

ŞTIINŢE 

ALE 

EDUCAŢIEI 

1. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei 

2. Consiliere şcolară 

3. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică 
4. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională 

5. Managementul şi dezvoltarea carierei 

6. Medierea conflictelor în educaţie 
7. Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 

8. Psihopedagogie specială 

 

x 

CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

Psihopedagogie specială 

Pedagogia 

învăţământului primar şi 

preşcolar 

PSIHOLOGIE Psihologie 

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii 
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CJAPP / 

 

Cabinet 

asistenţă 

psihopedagogică 

(nivel liceal) /  

 

Cabinet 

asistenţă 

psihopedagogică 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

Pedagogie 

PSIHOLOGIE 

1. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor   

2. Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii  

3. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională                                                      

4. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 

5. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 

6. Consultanţă şi intervenţie psihologică 

7. Consiliere genetică 

8. Consiliere familială şi de cuplu 

9. Consiliere şi psihoterapie   

10. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 

11. Consiliere, terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 

12. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 

13. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei 

14. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 

15. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 

16. Management educaţional 

17. Managementul resurselor umane 

18. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 

19. Medierea si negocierea conflictelor 

20. Psihanaliza 

21. Psihologia medierii conflictelor 

22. Psihologia muncii şi transporturilor 

23. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor 

24. Psihologia personalităţii 

25. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 

26. Psihologia resurselor umane 

27. Psihologia sănătăţii 

28. Psihologia securităţii organizaţionale   

29. Psihologie aplicată în mediul educaţional 

30. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională    

31. Psihosociologia informaţiei si securităţii private                                                        

32. Psihologie clinică 

33. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 

34. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 

35. Psihologie clinică şi psihoterapie 

36. Psihologie clinică şi psihoterapii 

37. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 

38. Psihologia educaţiei 

39. Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 

40. Psihologie educaţională şi consiliere 

41. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

42. Psihologie judiciară 

43. Psihologie militară 

44. Psihologie sportivă 

45. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 

46. Psihologie organizaţională şi resurse umane 

47. Psihologie organizaţională şi a conducerii 

48. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 

49. Psihologie politica si leadership în administraţie 

50. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare 

personală 

51. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 

52. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 

53. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

54. Psihoterapii şi psihologie clinică 

55. Psihoterapii de familie si consiliere maritala 

56. Protectia copilului abuzat si neglijat    

57. Relaţii umane şi comunicare 

58. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 

59. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea 

potenţialului uman 

60. Terapii de cuplu şi de familie 

61. Testarea si măsurarea in psihologie si in câmpul social 

  

Psihopedagogie 

specială 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar 

PSIHOLOGIE Psihologie 

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - 

informaţii 
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CJAPP / 

 

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

(nivel liceal) /  

 

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

Pedagogie 

SOCIOLOGIE 

1. Analiză şi diagnoză socială 

2. Antropologie socială şi management cultural 

3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

4. Antropologie aplicată 

5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară 

6. Administrarea afacerilor 

7. Analiza informaţiilor 

8. Antropologie 

9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

10. Cercetare în sociologie 

11. Research in sociology 

12. Cercetare sociologică avansată 

13. Comunicare, mass media şi societate 

14. Comunicare, societate şi mass media 

15. Comunicare interculturală 

16. Devianţă socială şi criminalitate 

17. Demografie - Populaţie şi Dezvoltare 

18. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană 

19. Dezvoltare socială şi instituţională 

20. Gestiunea campaniilor de imagine 

21. Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane 

22. Gestiunea resurselor umane 

23. Integrarea europeană. Problematica socială 

24. Leadership şi management organizaţional 

25. Management şi calitate în ştiinţe 

26. Managementul strategic al dezvoltării sociale 

27. Managementul resurselor umane 

28. Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor 

29. Management intercultural 

30. Negociere şi mediere în organizaţii 

31. Ospitalitate, etnoidentitate, turism cultural şi ecologic 

32. Psihosociologia învăţământului integrat 

33. Politici comunitare si intervenţii sociale 

34. Politici publice şi management în administraţia publică 

35. Politici sociale şi protecţie socială 

36. Selecţia şi gestiunea resurselor umane 

37. Securitate comunitară şi controlul violenţei 

38. Societate, comunicare şi mass-media 

39. Sociologia consumului şi marketing 

40. Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor 

41. Sociologie aplicată în dezvoltarea locală 

42. Sociologia dezvoltării şi securităţii europene 

43. Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare,  resocializare 

44. Sociologia muncii şi comportament organizaţional 

45. Sondaje de opinie, marketing şi publicitate 

46. Studii de securitate 

47. Studii fundamentale în sociologie 

x 

CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Psihopedagogie 

specială 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar 

PSIHOLOGIE Psihologie 

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - 

informaţii 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

Pedagogie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie – informaţii x  

Psihopedagogie 

specială 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar 

PSIHOLOGIE Psihologie 

SOCIOLOGIE Sociologie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - 

informaţii 

Notă. (1) Încadrarea pe posturi de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi de profesor în centre şi cabinete 

de asistenţă psihopedagogică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate 

(ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

         Post: Profesor logoped* 

 Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de 

lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

Centre 

logopedice 

interşcolare/ 

Cabinete 

logopedice 

şcolare 

Profesor logoped 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

1.  Psihologie x  

PSIHOPEDAGOGIE 

SPECIALĂ  
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

2.  Psihologie şi asistenţă socială x  

3.  Psihologie şi psihopedagogie specială x  

4.  Psihopedagogie specială x  

5.  Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x  

6.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

7.  Pedagogie x  

8.  Pedagogie socială x  

9.  Pedagogie – Limba şi literatura română x  

10.  Pedagogie – Limba şi literatura maghiară x  

11.  Pedagogie – Limba străină/maternă x  

12.  Psihologie – Pedagogie x  

13.  Psihopedagogie - Cibernetică x  

14.  Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  

15.  Sociologie – Psihologie  x  

16.  Psihopedagogie x  

17.  Psihosociologie x  

18.  Psihosociologie (+ militar) x  

19.  Psihosociologie – Informaţii (militar) x  

FILOSOFIE 

20.  Pedagogie - Limba şi literatura română  x  

21.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

22.  Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

23.  Filosofie – Psihologie x  

24.  Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

25.  Psihologie x  

26.  Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x  

PSIHOLOGIE 27.  Psihologie x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
28.  Pedagogie x  

29.  Pedagogie - învăţători x  

30.  Psihopedagogie specială x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 31.  Sociologie - Psihologie x  

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 32.  Psihosociologie – informaţii x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

33.  Pedagogie  x 

34.  Psihologie şi psihopedagogie specială  x 

35.  Psihopedagogie specială  x 

36.  Pedagogie specială  x 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 37.  Pedagogie  x 

PEDAGOGIE 38.  Pedagogie specială  x 

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar 

care dau dreptul de a profesa   într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel sunt exceptaţi de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările  şi 

completările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  Postul 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare de 

licenţă 

Centre 

logopedice 

interşcolare/ 

Cabinete 

logopedice 

şcolare 

Profesor logoped 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI                        

39.  Pedagogie                  x 
PSIHOPEDAGOGIE 

SPECIALĂ  
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

40.  Psihopedagogie specială x 

PSIHOLOGIE 41.  Psihologie                  x 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 
42.  Psihologie - informaţii x 

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel sunt exceptaţi de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările  şi 

completările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Centre logopedice 

interşcolare/ 

Cabinete 

logopedice şcolare 

Profesor logoped 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

PSIHOLOGIE 

1. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor   

2. Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii  

3. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională                                                      

4. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 

5. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 

6. Consultanţă şi intervenţie psihologică 

7. Consiliere genetică 

8. Consiliere familială şi de cuplu 

9. Consiliere şi psihoterapie   

10. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 

11. Consiliere, terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 

12. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 

13. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei 

14. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 

15. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 

16. Management educaţional 

17. Managementul resurselor umane 

18. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 

19. Medierea si negocierea conflictelor 

20. Psihanaliza 

21. Psihologia medierii conflictelor 

22. Psihologia muncii şi transporturilor 

23. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor 

24. Psihologia personalităţii 

25. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 

26. Psihologia resurselor umane 

27. Psihologia sănătăţii 

28. Psihologia securităţii organizaţionale   

29. Psihologie aplicată în mediul educaţional 

30. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională    

31. Psihosociologia informaţiei si securităţii private                                                        

32. Psihologie clinică 

33. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 

34. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 

35. Psihologie clinică şi psihoterapie 

36. Psihologie clinică şi psihoterapii 

37. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 

38. Psihologia educaţiei 

39. Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 

40. Psihologie educaţională şi consiliere 

41. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

42. Psihologie judiciară 

43. Psihologie militară 

44. Psihologie sportivă 

45. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 

46. Psihologie organizaţională şi resurse umane 

47. Psihologie organizaţională şi a conducerii 

48. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 

49. Psihologie politica si leadership în administraţie 

50. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare 

personală 

51. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 

52. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 

53. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

54. Psihoterapii şi psihologie clinică 

55. Psihoterapii de familie si consiliere maritala 

56. Protectia copilului abuzat si neglijat    

57. Relaţii umane şi comunicare 

58. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 

59. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea 

potenţialului uman 

60. Terapii de cuplu şi de familie 

61. Testarea si măsurarea in psihologie si in câmpul social 

x 

PSIHOPEDAGOGIE  

SPECIALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie 

specială 

Psihopedagogia 

învăţământului primar 

şi preşcolar 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii 
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Centre logopedice 

interşcolare/ 

Cabinete 

logopedice şcolare 

Profesor logoped 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

 

Psihologie-Informaţii 

x 

PSIHOPEDAGOGIE  

SPECIALĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Pedagogia 

învăţământului primar 

şi preşcolar 

Psihopedagogie 

specială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

1. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională 

2. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică 

3. Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă 

4. Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale 

5. Terapia logopedică în procesele de comunicare 

6. Psihopedagogia şcolii incluzive 

7. Terapia limbajului si audiologie educaţională 

8. Terapii şi compensare în tulburări de comunicare 

9. Educaţie incluzivă 

10. Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive 

11. Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 

12. Psihopedagogie specială 

 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie 

specială 

Pedagogia 

învăţământului primar 

şi preşcolar 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - informaţii 

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel sunt exceptaţi de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările  şi 

completările ulterioare. 

Notă. (1) Încadrarea pe posturi de profesor logoped în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de 
licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi de profesor 

logoped în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

                                         Disciplina: Istorie 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de 

a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 
de încadrare)  

PROFILUL / 

DOMENIUL 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 
Specializarea 

de 

lungă 
durată 

de scurtă 

durată 

Învăţământ liceal / 

  Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Istorie ISTORIE 

1. 1 Istorie x  

ISTORIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

2. 2 Istorie (în limbi străine) x  

3. 3 Istorie - Limba şi literatura română x  

4. 4 Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x  

5. 5 Istorie - Filosofie x  

6. 6 Istorie - Geografie x  

7. 7 Istorie - Arheologie x  

8. 8 Istorie - Muzeologie x  

9. 9 Istorie - Istoria artei x  

10. 1 Istorie - Jurnalistică x  

11. 1 Istorie - Biblioteconomie x  

12. 1 Istorie - Jurnalism x  

13.  Arhivistică şi Istorie x  

14.  Istorie – Filologie clasică x  

15.  Istorie – Studii iudaice x  

16.  Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x  

17.  Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x  

18.  Istorie – Arhivistică şi muzeologie x  

19.  Arhivistică şi muzeologie x  

20.  Istorie - Antropologie x  

Istorie – Geografie (*) ISTORIE 21.  Istorie - Geografie x  

1. Istorie – Limba engleză (*) 

2. Istorie 
ISTORIE 22.  Istorie – Limba şi literatura engleză x  

1. Istorie – Limba franceză (*) 

2. Istorie 
ISTORIE 23.  Istorie – Limba şi literatura franceză x  

1. Istorie – Limba germană (*) 

2. Istorie 
ISTORIE 24.  Istorie – Limba şi literatura germană x  

1. Istorie – Limba rusă (*) 

2. Istorie 
ISTORIE 25.  Istorie – Limba şi literatura rusă x  

Istorie 

FILOLOGIE 
26. 1 Limba şi literatura română - Istorie x  

27. 1 Limba şi literatura străină/maternă - Istorie x  

FILOSOFIE 28. 1 Filosofie - Istorie x  

GEOGRAFIE 29. 1 Geografie – Istorie x  

Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE 30.  Geografie – Istorie x  

Istorie 

ARHIVISTICĂ 31. 1 Arhivistică – Istorie (militar) x  

TEOLOGIE 

32. 1 Teologie ortodoxă – Istorie x  

33.  Teologie ortodoxă didactică – Istorie x  

34. 1 Teologie romano-catolică – Istorie x  

35.  Teologie romano-catolică didactică – Istorie x  

36. 2 Teologie greco-catolică - Istorie x  

37.  Teologie greco-catolică didactică - Istorie x  

38.  Teologie reformată - Istorie x  

39.  Teologie reformată didactică - Istorie x  
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Învăţământ gimnazial/   

Anul de completare/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul special** 

Istorie 
ISTORIE 

40.  Istorie  x 
ISTORIE 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

41. 2 Istorie – Geografie  x 

FILOLOGIE 42.  Limba şi literatura română - Istorie  x 

Istorie – Geografie (*) ISTORIE 43.  Istorie – Geografie  x 

Istorie GEOGRAFIE 44. 1 Geografie – Istorie  x 

Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE 45. 1 Geografie – Istorie  x 

(*) Numai pentru mediul rural. 

 Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o 

nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 
  Învăţământ 

gimnazial / 

Anul de 

completare / 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Istorie 
ŞTIINŢE 

UMANISTE      
ISTORIE 

46.  Arheologie x 

ISTORIE 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

47.  Arhivistică x 

48.  Istorie x 

49.  Istoria artei x 

50.  Muzeologie x 

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina istorie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările 

de mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de 

titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Istorie 
ŞTIINŢE 

UMANISTE      
ISTORIE 

Arheologie 

 

ISTORIE 

1. Arhivistică contemporană 

2. Antropologie şi istorie europeană  

3. Arheologie, civilizaţie şi artă antică 

4. Arheologie şi studii clasice 

5. Arheologie interdisciplinară 

6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

7. Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene  

8. Diplomaţie şi politică în secolele XIX-XXI 

9. Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX) 

10. Elitele, cultura şi construcţia europeană 

11. Europa Centrală şi de Sud-Est în  primul mileniu al erei creştine 

12. Geopolitică si relaţii internaţionale  

13. Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale   

14. Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa 

15. Integrarea europeană 

16. Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate  

17. Istoria evreilor şi ebraistică 

18. Istoria ideii de Europa 

19. Istoria comunismului în România       

20. Istoria artei şi filosofia culturii 

21. Istoria artei  

22. Istoria ideilor şi mentalităţilor 

23. Istoria şi practica  relaţiilor internaţionale 

24. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  

25. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 

26. Istoria Europei de Sud-Est 

27. Istoria vestului românesc 

28. Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI 

29. Istoria românilor  şi a României în context european (sec. XIV - XX)  

30. Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) 

31. Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale 

32. Istorie şi civilizaţie europeană 

33. Limbi vechi şi paleografii 

34. Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării  transfrontaliere 

35. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică  

36. Managementul bunurilor culturale si turism cultural   

37. Muzeologie şi restaurare 

38. Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 

39. Muzeologie, patrimoniu şi turism 

40. Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană 

41. Patrimoniu şi turism cultural 

42. Preistoria spaţiului Carpato-Dunărean în contextual arheologiei sistemice  

43. Politici sociale în context european  

44. Politică şi societate în secolul XX  

45. Politică mondială şi europeană 

46. Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric 

47. Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 

48. Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale 

49. Relaţii internaţionale în sec. XIX - XXI. Istorie şi  diplomaţie 

50. Relaţiile internaţionale ale României în secolul XX 

51. Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX - XX 

52. România în secolul XX 

53. Români în istoria  Europei 

54. Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) 

55. Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate 

56. Spaţiul românesc între Orient şi Occident 

57. Sud-estul european şi centrele de putere 

58. Studii moderne 

59. Studii sud-est europene 

60. Studii egeo-mediteraniene 

61. Studii medievale  

62. Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere 

63. Studii europene   

64. Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale 

65. Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios 

66. Unitatea istoriei europene         

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ISTORIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

Arhivistică 

Istorie 

 

Istoria artei 

Muzeologie 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. 

(25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de istorie în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai 

sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de istorie în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programe le de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, 

conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

                                   Disciplina: Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de 

a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

Învăţământ  

gimnazial 

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare 

ISTORIE 

1. 1 Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x 

ISTORIA ŞI 

TRADIŢIILE 

MINORITĂŢII 

MAGHIARE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului  

 nr. 2600/ 2007) 

2.  Istorie - Limba şi literatura maghiară x  

3.  Istorie – Filozofie (studii absolvite în limba maghiară) x  

4.  Istorie – Geografie (studii absolvite în limba maghiară) x x 

5.  Istorie – Arheologie (studii absolvite în limba maghiară) x  

6.  Istorie – Muzeologie (studii absolvite în limba maghiară) x  

7.  Istorie - Istoria artei (studii absolvite în limba maghiară) x  

8.  Istorie – Jurnalistică (studii absolvite în limba maghiară) x  

9.  Istorie – Biblioteconomie (studii absolvite în limba maghiară) x  

10.  Istorie – Jurnalism (studii absolvite în limba maghiară) x  

11.  Arhivistică şi Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

12.  Istorie – Filologie clasică (studii absolvite în limba maghiară)  x  

13.  Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene (studii absolvite în limba maghiară) x  

14.  Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie (studii absolvite în limba maghiară) x  

15.  Istorie – Arhivistică şi muzeologie (studii absolvite în limba maghiară) x  

GEOGRAFIE 16.  Geografie – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x 

FILOSOFIE 17.  Filosofie – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

FILOLOGIE 

18. 1 Limba şi literatura maghiară - Istorie x  

19.  Limba şi literatura maghiară x x 

20.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română  x  

21.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă  x  

22.  Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă  x  

23.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x  

24.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie x  

25.  Limba şi literatura maghiară – Etnografie x  

26.  Etnografie - Limba şi literatura maghiară x  

27.  Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x  

28.  Etnologie - Limba şi literatura maghiară x  

29.  Etnografie – Limba şi literatura română  (studii absolvite în limba maghiară) x  

30.  Etnografie – Limbă şi literatură străină/maternă (studii absolvite în limba maghiară) x  

31.  Etnografie maghiară x  

32.  Etnologie maghiară x  

33.  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x  

34.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

35.  Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

36.  Limbi şi literaturi străine (maghiară) x  

37.  Traducători (maghiară) x  

38.  Traducere – Interpretariat (maghiară) x  

39.  Traducere şi interpretare (maghiară) x  

ISTORIE 40.  Istorie - Limba şi literatura maghiară x  

GEOGRAFIE  41.  Geografie  - Limba şi literatura maghiară x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
42.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

43.  Sociologie – Etnologie (studii absolvite în limba maghiară) x  

FILOSOFIE 44.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
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Învăţământ  

gimnazial 

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare 
TEOLOGIE 

45.  Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

ISTORIA ŞI 

TRADIŢIILE 

MINORITĂŢII 

MAGHIARE 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului   

nr. 2600/ 2007) 

46.  Teologie romano-catolică – Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

47.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x  

48.  Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

49.  Teologie greco-catolică  didactică – Limba şi literatura maghiară x  

50.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x  

51.  Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x  

52.  Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

53. 1 Teologie romano-catolică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

54.  Teologie romano-catolică didactică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

55. 2 Teologie greco-catolică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

56.  Teologie greco-catolică didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

57.  Teologie reformată - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

58.  Teologie reformată didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 

Istorie 

ISTORIE 

59.  Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x 

60.  Istorie – Limba şi literatura maghiară x  

61.  Istorie – Geografie (studii absolvite în limba maghiară) x x 

FILOLOGIE 62.  Limba şi literatura maghiară – Istorie x  

TEOLOGIE 

63.  Teologie romano-catolică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

64.  Teologie romano-catolică didactică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

65.  Teologie greco-catolică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

66.  Teologie greco-catolică didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

67.  Teologie reformată - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

68.  Teologie reformată didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 

Limba şi literatura 

maghiară 

 

ISTORIE 69.  Istorie - Limba şi literatura maghiară x  

GEOGRAFIE 70.  Geografie  - Limba şi literatura maghiară x  

FILOLOGIE 

71.  Limba şi literatura maghiară - Istorie x  

72.  Limba şi literatura maghiară x x 

73.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română  x  

74.  Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă  x  

FILOLOGIE 

75.  Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă  x  

76.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x  

77.  Limba şi literatura maghiară – Etnologie x  

78.  Limba şi literatura maghiară – Etnografie x  

79.  Etnografie maghiară - Limba şi literatura maghiară x  

80.  Etnografie maghiară – Limba şi literatura română x  

81.  Etnografie maghiară – Limbă şi literatură străină/maternă x  

82.  Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

83.  Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  

84.  Limbi şi literaturi străine (maghiară) x  

85.  Traducători (maghiară) x  

86.  Traducere – Interpretariat (maghiară) x  

87.  Traducere şi interpretare (maghiară) x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 88.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

FILOSOFIE 89.  Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

TEOLOGIE 

90.  Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

91.  Teologie romano-catolică – Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

92.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x  

93.  Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

94.  Teologie greco-catolică  didactică – Limba şi literatura maghiară x  

95.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x  

96.  Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x  

97.  Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x  
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Învăţământ  

gimnazial 

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 

Religie romano catolică 

TEOLOGIE 

98.  Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  
ISTORIA ŞI 

TRADIŢIILE 

MINORITĂŢII 

MAGHIARE 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului   

nr. 2600/ 2007) 

99.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x  

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 

Religie greco-catolică 

TEOLOGIE 

100.  Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x  

101.  Teologie greco-catolică  didactică – Limba şi literatura maghiară x  

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 

Religie reformată 

TEOLOGIE 

102.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x  

103.  Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x  

         Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:   
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa   

într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 
 

 

 

 

 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Învăţământ  

gimnazial 

1. Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare 

 

2. Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 

Istorie 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
ISTORIE 104.  Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x 

ISTORIA ŞI TRADIŢIILE 

MINORITĂŢII MAGHIARE 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării şi tineretului   

nr. 2600/ 2007) 

Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
STUDII CULTURALE 

105.  Etnologie maghiară x 

106.  Etnologie (studii absolvite în limba maghiară) x 
1. Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare 

 

2. Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 

Limba şi literatura 

maghiară 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 

107.  Limba şi literatura maghiară               x 

108.  
Limba şi literatura română  - Limba şi literatura 

maghiară               
x 

109.  
Limba şi literatura maghiară  - Limba şi 

literatura străină/maternă               
x 

110.  
Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi 

literatura maghiară               
x 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

                                         Disciplina: Geografie 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a 

se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 
de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 
Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

Învăţământ 

liceal / 

  Anul de completare/ 

Învăţământ 

gmnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul special** 

Geografie 

GEOGRAFIE 

1.  Geografie x  

GEOGRAFIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

2.  Geografia turismului  x  

3.  Geografie - Ştiinţa mediului x  

4.  Cercetarea mediului înconjurător x  

5.  Geografia mediului x  

6.  Geografie - Limba şi literatura străină/maternă  x  

7.  Geografie - Istorie  x  

8.  Geografie - Biologie x  

ISTORIE 9.  Istorie - Geografie x  

BIOLOGIE 10.  Biologie - Geografie x  

GEOLOGIE 11.  Geologie - Geografie  x  

Geografie – Istorie (*) 
GEOGRAFIE 12.  Geografie - Istorie  x  

ISTORIE 13.  Istorie - Geografie x  

Învăţământ 

liceal / 

Anul de completare/ 

Învăţământ 

gmnazial 

Geografie – Biologie (*) 

GEOGRAFIE 14.  Geografie - Biologie x  

BIOLOGIE 15.  Biologie - Geografie x  

Învăţământ 

liceal / 

  Anul de completare/ 

Învăţământ 

gmnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul special** 

1. Geografie – Limba engleză (*) 

2. Geografie 

GEOGRAFIE 

16.  Geografie – Limba şi literatura engleză x  

1. Geografie – Limba franceză (*) 

2. Geografie 
17.  Geografie – Limba şi literatura franceză x  

1. Geografie – Limba germană (*) 

2. Geografie 
18.  Geografie – Limba şi literatura germană x  

1. Geografie – Limba rusă (*) 

2. Geografie 
19.  Geografie – Limba şi literatura rusă x  

  Anul de completare/ 

Învăţământ 

gimnazial / Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul special** 

Geografie 

GEOGRAFIE  

20.  Geografie  x 

21.  Geografia turismului   x 

22.  Geografie - Biologie  x 

23.  Geografie - Istorie  x 

24.  Ştiinţa mediului x  

ISTORIE 25.  Istorie - Geografie  x 

BIOLOGIE 26.  Biologie - Geografie  x 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
27.  Ştiinţa mediului x  

Geografie – Istorie (*) 
GEOGRAFIE 28.  Geografie - Istorie   x 

ISTORIE 29.  Istorie - Geografie  x 

  Anul de completare/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Geografie – Biologie (*) 

GEOGRAFIE 30.  Geografie - Biologie  x 

BIOLOGIE 31.  Biologie - Geografie  x 

(*) Numai pentru mediul rural 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 
 

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o 

nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  superior  acreditate/autorizate provizoriu, care dau 

dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul 

preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

  Învăţământ 

gimnazial / Anul de 

completare / Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

Geografie 
ŞTIINŢE ALE 

NATURII      

GEOGRAFIE 
32.  Geografie x 

GEOGRAFIE 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

33.  Geografia turismului x 

ŞTIINŢA MEDIULUI 
34.  Geografia mediului x 

35.  Ştiinţa mediului x 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010. 

 

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina geografie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările 

de mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la 

concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Geografie 
ŞTIINŢE ALE 

NATURII      

GEOGRAFIE 

Geografie 

GEOGRAFIE 

1. Analiză şi amenajarea teritoriului 

2. Amenajare şi dezvoltare turistică 

3. Calitatea mediului şi fenomene geografice de risc 

4. Climatologie şi hidrologie 

5. Dezvoltare şi amenajare turistică 

6. Dezvoltare regională 

7. Evaluarea calităţii şi protecţia mediului 

8. Ecoturism si protecţia mediului    

9. Ecoturism si dezvoltare durabilă 

10. Geografie fizică aplicată 

11. Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru 

12. Geomatică 

13. Gestiune şi amenajare turistică 

14. Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS 

15. GIS şi planificare teritorială 

16. Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă 

17. Managementul resurselor şi activităţilor turistice 

18. Monitoring-ul şi gestionarea mediului   

19. Mediul geografic - valorificarea şi protecţia resurselor naturale 

20. Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale 

21. Planificare şi dezvoltare regională 

22. Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului 

23. Patrimoniu şi turism cultural   

24. Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului 

25. Riscurile mediului aerian în sănătate 

26. Resurse şi riscuri în mediul hidro – atmosferic 

27. Resurse turistice şi protecţia mediului 

28. Sisteme informaţionale geografice 

29. Studii avansate în geografie 

30. Turism şi dezvoltare teritorială 

31. Turism şi dezvoltare regională 

32. Tourisme et developpement regional 

33. Turismul şi dezvoltarea durabilă a economiei 

34. Turism rural şi calitatea mediului ambiant 

35. Turism rural şi ecoturism în contextul dezvoltării durabile 

36. Turism şi activităţi de timp liber   

 

 

 

 

 
 

x 

 
 

 
 

 

GEOGRAFIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

Geografia 

turismului 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Geografia mediului 

Ştiinţa mediului 

Anul de 

completare / 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Geografie 
ŞTIINŢE ALE 

NATURII      

GEOGRAFIE 

Geografie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

1. Areale degradate antropic şi restaurare ecologică 

2. Biotehnologii utilizate in recuperarea terenurilor degradate 

3. Calitatea mediului şi surse energetice 

4. Consiliere de mediu 

5. Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral 

6. Dezvoltarea durabilă şi conservarea biodiversităţii 

7. Ecologie aplicată 

8. Ecoturism si protecţia mediului    

9. Expertiză şi managementul sistemelor ecologice 

10. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 

11. Evaluarea şi managementul mediului 

12. Evaluarea riscului şi securitatea mediului 

13. Evaluarea integrată a stării mediului 

14. Gestionarea efectelor schimbărilor climatice 

15. Gestiunea şi protecţia mediului 

16. Managementul impactelor de mediu 

17. Managementul resurselor naturale 

18. Mediul actual şi dezvoltare durabilă 

19. Sustenabilitatea complexelor socioecologice 

20. Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc 

21. Poluarea mediului şi ocrotirea naturii 

x 

GEOGRAFIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului             

nr. 5620 / 2010) 

Geografia 

turismului 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Geografia mediului 

Ştiinţa mediului 

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de geografie în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) 

cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de geografie în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate 

(ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

        Disciplinele: Religie; Discipline teologice de specialitate 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

Învăţământ 

liceal / 

  Anul de completare 

1.  Religie ortodoxă 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie ortodoxă)  

 

TEOLOGIE 

1.  Teologie ortodoxă pastorală  x  

RELIGIE 

 ORTODOXĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

2.  Teologie ortodoxă - Litere  x  

3.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x  

4.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  

5.  Teologie ortodoxă didactică – Litere x  

6.  Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x  

7.  Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x  

8.  Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural  x  

9.  Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x  

10.  Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x  

11.  Teologie ortodoxă – Istorie  x  

12.  Teologie ortodoxă didactică – Istorie  x  

13.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică   x  

14.  Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică  x  

15.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică  (limba latină – limba greacă veche) x  

16.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x  

17.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x  

18.  Teologie ortodoxă – Limbă maternă x  

19.  Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x  

20.  Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x  

Religie ortodoxă 
TEOLOGIE 21.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 22.  Cultură şi religie x  

1.  Religie ortodoxă de rit 

vechi 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie ortodoxă 

de rit vechi)  

 

TEOLOGIE 

23.  Teologie ortodoxă pastorală  x  

RELIGIE 

 ORTODOXĂ DE RIT 

VECHI 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării şi 

inovării  nr. 5880/ 2009) 

24.  Teologie ortodoxă - Litere  x  

25.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x  

26.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  

27.  Teologie ortodoxă didactică – Litere x  

28.  Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x  

29.  Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x  

30.  Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural  x  

31.  Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x  

32.  Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x  

33.  Teologie ortodoxă – Istorie  x  

34.  Teologie ortodoxă didactică – Istorie  x  

35.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică   x  

36.  Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică  x  

37.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică  (limba latină – limba greacă veche) x  

38.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x  

39.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x  

40.  Teologie ortodoxă – Limbă maternă x  

41.  Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x  

42.  Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x  

Religie ortodoxă 
TEOLOGIE 43.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 44.  Cultură şi religie x  
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de completare 

1.  Religie romano - catolică; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie romano – 

catolică) 

 

TEOLOGIE 

45.  Teologie romano-catolică pastorală x  

RELIGIE ROMANO- 

CATOLICĂ DE LIMBA 

MAGHIARǍ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

46.  Teologie romano-catolică didactică x  

47.  Teologie romano-catolică – Litere x  

48.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura română x  

49.  Teologie romano-catolică – Asistenţă socială x  

50.  Teologie romano-catolică didactică – Asistenţă socială x  

51.  Teologie romano-catolică – Istorie x  

52.  Teologie romano-catolică didactică - Istorie x  

53.  Teologie romano – catolică – Etnologie x  

54.  Teologie romano – catolică didactică– Etnologie x  

55.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  

56.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  

Religie romano - catolică 
TEOLOGIE 57.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 58.  Cultură şi religie x  

1.  Religie greco - catolică;; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie greco – 

catolică) 

 

TEOLOGIE 

59.  Teologie greco-catolică pastorală x  

RELIGIE GRECO - 

CATOLICĂ  

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

60.  Teologie greco-catolică didactică x  

61.  Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x  

62.  Teologie greco-catolică - Litere x  

63.  Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura română x  

64.  Teologie greco-catolică - Asistenţă socială x  

65.  Teologie greco-catolică didactică - Asistenţă socială x  

66.  Teologie greco-catolică - Iconografie x  

67.  Teologie greco-catolică - Istorie x  

68.  Teologie greco-catolică didactică - Istorie x  

69.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  

70.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  

71.  Teologie greco-catolică pastorală şi didactică x  

Religie greco - catolică 
TEOLOGIE 72.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 73.  Cultură şi religie x  

1.  Religie evanghelică – 

confesiunea augustană; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 

evanghelică – confesiunea 

augustană) 

TEOLOGIE 74.  Teologie evanghelică x  

RELIGIE EVANGHELICĂ 

– CONFESIUNEA 

AUGUSTANĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5670/ 2006) 
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Învăţământ 

liceal / 

  Anul de completare 

1.  Religie baptistă; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 

baptistă) 

TEOLOGIE 

75.  Teologie baptistă pastorală x  

RELIGIE 

BAPTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

76.  Teologie baptistă didactică x  

77.  Teologie baptistă - Litere x  

78.  Teologie baptistă didactică – Limba şi literatura română x  

79.  Teologie baptistă - Asistenţă socială x  

80.  Teologie baptistă didactică - Asistenţă socială x  

81.  Teologie baptistă - Muzică bisericească x  

82.  Teologie baptistă - Limba şi literatură străină/maternă x  

83.  Teologie baptistă didactică- Limba şi literatură străină/maternă x  

Religie baptistă 
TEOLOGIE 84.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 85.  Cultură şi religie x  

1.  Religie reformată; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 

reformată) 

TEOLOGIE 

86.  Teologie reformată – Litere x  

RELIGIE 

REFORMATĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

87.  Teologie reformată - Etnologie x  

88.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  

89.  Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x  

90.  Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x  

91.  Teologie reformată – Limba maternă x  

92.  Teologie reformată – Limba şi literatura elină x  

93.  Teologie reformată  didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  

94.  Teologie reformată – Istorie x  

95.  Teologie reformată didactică  – Istorie x  

96.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  

97.  Teologie protestantă didactică x  

98.  Teologie reformată  pastorală   x  

99.  Teologie reformată  didactică   x  

100.  Teologie protestantă pastorală   x  

101.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  

Religie reformată 
TEOLOGIE 102.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 103.  Cultură şi religie x  

1.  Religie adventistă; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 

adventistă) 

TEOLOGIE 

104.  Teologie adventistă - Litere x  

RELIGIE 

ADVENTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

105.  Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x  

106.  Teologie adventistă didactică - Asistenţă socială      x  

107.  Teologie adventistă - Asistenţă socială      x  

108.  Teologie adventistă pastorală                x  

Religie adventistă 
TEOLOGIE 109.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 110.  Cultură şi religie x  

1.  Religie penticostală; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 

penticostală) 

TEOLOGIE 

111.  Teologie penticostală x  

RELIGIE PENTICOSTALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

112.  Teologie penticostală pastorală şi didactică x  

Religie penticostală 
TEOLOGIE 113.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 114.  Cultură şi religie x  

1.  Religie unitariană; 

2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 

unitariană) 

TEOLOGIE 

115.  Teologie unitariană (+ reformată) x  

RELIGIE UNITARIANĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

116.  Teologie reformată – Litere x  

117.  Teologie reformată - Etnologie x  

118.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  

119.  Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x  

120.  Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x  

121.  Teologie reformată – Limba maternă x  

122.  Teologie reformată – Limba şi literatura elină x  

123.  Teologie reformată  didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  

124.  Teologie reformată – Istorie x  

125.  Teologie reformată didactică  – Istorie x  

126.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  

127.  Teologie protestantă didactică x  

128.  Teologie reformată  pastorală   x  

129.  Teologie protestantă pastorală   x  

130.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  

Religie unitariană 
TEOLOGIE 131.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 132.  Cultură şi religie x  
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Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ special  

(deficienţe moderate 

sau uşoare)/ 

Învăţământ special      

(deficienţe grave, 

severe, profunde sau 

asociate)**/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

Religie 

ortodoxă 

TEOLOGIE 

133.  Teologie ortodoxă pastorală  x  

RELIGIE 

 ORTODOXĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

134.  Teologie ortodoxă – Litere  x  

135.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x  

136.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  

137.  Teologie ortodoxă didactică – Litere  x  

138.  Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x  

139.  Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x  

140.  Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural  x  

141.  Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x  

142.  Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x  

143.  Teologie ortodoxă – Istorie  x  

144.  Teologie ortodoxă didactică – Istorie  x  

145.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică x  

146.  Teologie ortodoxă  didactică - Filologie clasică x  

147.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche)  x  

148.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x  

149.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x  

150.  Teologie ortodoxă – Limbă maternă x  

151.  Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x  

152.  Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x  

153.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 154.  Cultură şi religie x  

Religie ortodoxă 

de rit vechi 
TEOLOGIE 

155.  Teologie ortodoxă pastorală  x  

RELIGIE 

 ORTODOXĂ DE RIT VECHI 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării şi 

inovării  nr. 5880/ 2009) 

156.  Teologie ortodoxă – Litere  x  

157.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x  

158.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  

159.  Teologie ortodoxă didactică – Litere  x  

160.  Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x  

161.  Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x  

162.  Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural  x  

163.  Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x  

164.  Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x  

165.  Teologie ortodoxă – Istorie  x  

166.  Teologie ortodoxă didactică – Istorie  x  

167.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică x  

168.  Teologie ortodoxă  didactică - Filologie clasică x  

169.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche)  x  

170.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x  

171.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x  

172.  Teologie ortodoxă – Limbă maternă x  

173.  Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x  

174.  Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x  

175.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 176.  Cultură şi religie x  
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Învăţământ 

gimnazial /  

Învăţământ special 

(deficienţe moderate 

sau uşoare)/ 

Învăţământ special      

(deficienţe grave, 

severe, profunde sau 

asociate)**/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

Religie romano - 

catolică 

TEOLOGIE 

177.  Teologie romano-catolică pastorală x  

RELIGIE ROMANO- 

CATOLICĂ DE LIMBA 

MAGHIARǍ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

178.  Teologie romano-catolică didactică x  

179.  Teologie romano-catolică - Etnologie x  

180.  Teologie romano-catolică didactică - Etnologie x  

181.  Teologie romano-catolică – Litere x  

182.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura română x  

183.  Teologie romano-catolică – Asistenţă socială x  

184.  Teologie romano-catolică didactică – Asistenţă socială x  

185.  Teologie romano-catolică - Istorie x  

186.  Teologie romano-catolică didactică - Istorie x  

187.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  

188.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  

189.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 190.  Cultură şi religie x  

Religie greco - 

catolică 

TEOLOGIE 

191.  Teologie greco-catolică pastorală x  

RELIGIE GRECO - 

CATOLICĂ  

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

192.  Teologie greco-catolică didactică x  

193.  Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x  

194.  Teologie greco-catolică – Litere x  

195.  Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura română x  

196.  Teologie greco-catolică – Asistenţă socială x  

197.  Teologie greco-catolică didactică – Asistenţă socială x  

198.  Teologie greco-catolică - Iconografie x  

199.  Teologie greco-catolică – Istorie x  

200.  Teologie greco-catolică didactică– Istorie x  

201.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  

202.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  

203.  Teologie greco-catolică pastorală şi didactică x  

204.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 205.  Cultură şi religie x  

Religie 

evanghelică – 

confesiunea 

augustană 

TEOLOGIE 206.  Teologie evanghelică x  

RELIGIE EVANGHELICĂ 

– CONFESIUNEA 

AUGUSTANĂ 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5670/ 2006) 
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Învăţământ 

gimnazial /  

Învăţământ special   

(deficienţe moderate 

sau uşoare)/ 

Învăţământ special      

(deficienţe grave, 

severe, profunde sau 

asociate)**/ Şcoala 

de arte şi meserii 

din învăţământul 

special** 

Religie baptistă 
TEOLOGIE 

207.  Teologie baptistă pastorală x  

RELIGIE 

BAPTISTĂ 

((programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010) 

208.  Teologie baptistă didactică x  

209.  Teologie baptistă - Litere x  

210.  Teologie baptistă didactică – Limba şi literatura română x  

211.  Teologie baptistă - Asistenţă socială x  

212.  Teologie baptistă didactică - Asistenţă socială x  

213.  Teologie baptistă - Muzică bisericească x  

214.  Teologie baptistă - Limba şi literatură străină/maternă x  

215.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  

216.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 217.  Cultură şi religie x  

Religie 

reformată 

TEOLOGIE 

218.  Teologie reformată – Litere x  

RELIGIE 

REFORMATĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

219.  Teologie reformată - Etnologie x  

220.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  

221.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  

222.  Teologie reformată  didactică - Asistenţă socială x  

223.  Teologie reformată - Limba şi literatura străină/maternă x  

224.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  

225.  Teologie reformată - Istorie x  

226.  Teologie reformată didactică - Istorie x  

227.  Teologie reformată - Limba maternă x  

228.  Teologie reformată - Limba şi literatura elină x  

229.  Teologie protestantă didactică x  

230.  Teologie reformată pastorală   x  

231.  Teologie protestantă pastorală   x  

232.  Teologie reformată  didactică   x  

233.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  

234.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 235.  Cultură şi religie x  

Religie 

adventistă 

TEOLOGIE 

236.  Teologie adventistă - Litere x  

RELIGIE 

ADVENTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

237.  Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x  

238.  Teologie adventistă didactică - Asistenţă socială      x  

239.  Teologie adventistă - Asistenţă socială      x  

240.  Teologie adventistă pastorală                x  

241.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 242.  Cultură şi religie x  

Religie 

penticostală 

TEOLOGIE 

243.  Teologie penticostală x  RELIGIE PENTICOSTALĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

244.  Teologie penticostală pastorală şi didactică x  

245.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 246.  Cultură şi religie x  

Religie unitariană 
TEOLOGIE 

247.  Teologie unitariană (+ reformată) x  

RELIGIE UNITARIANĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

248.  Teologie reformată – Litere x  

249.  Teologie reformată - Etnologie x  

250.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  

251.  Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x  

252.  Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x  

253.  Teologie reformată – Limba maternă x  

254.  Teologie reformată – Limba şi literatura elină x  

255.  Teologie reformată  didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  

256.  Teologie reformată – Istorie x  

257.  Teologie reformată didactică  – Istorie x  

258.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  

259.  Teologie protestantă didactică x  

260.  Teologie reformată pastorală   x  

261.  Teologie protestantă pastorală   x  

262.  Teologie reformată didactică x  

263.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  

264.  Cultură şi religie x  

FILOSOFIE 265.  Cultură şi religie x  

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă : 

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară 

uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

 Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

gimnazial/  

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe grave, 

severe, profunde 

sau asociate)**/ 
Şcoala de arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Religie ortodoxă TEOLOGIE      TEOLOGIE ORTODOXĂ 

266.  Teologie ortodoxă pastorală x RELIGIE ORTODOXĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

267.  Teologie ortodoxă didactică x 

268.  Teologie ortodoxă socială x 

269.  Teologie ortodoxă asistenţă socială x 

Religie ortodoxă  

de rit vechi 
TEOLOGIE      TEOLOGIE ORTODOXĂ 

270.  Teologie ortodoxă pastorală x RELIGIE 

 ORTODOXĂ DE RIT VECHI 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării şi 

inovării  nr. 5880/ 2009) 

271.  Teologie ortodoxă didactică x 

272.  Teologie ortodoxă socială x 

273.  Teologie ortodoxă asistenţă socială x 

Religie  

romano - catolică 
TEOLOGIE      

TEOLOGIE  

ROMANO - CATOLICĂ 

274.  Teologie romano – catolică  pastorală x RELIGIE ROMANO – 

CATOLICĂ DE LIMBA 

MAGHIARǍ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

275.  Teologie romano – catolică  didactică x 

276.  Teologie romano – catolică  socială x 

277.  Teologie romano – catolică  asistenţă socială x 

Religie  

greco - catolică 
TEOLOGIE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ 

278.  Teologie greco – catolică  pastorală x RELIGIE 

GRECO – CATOLICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

279.  Teologie greco – catolică  didactică x 

280.  Teologie greco – catolică  socială x 

281.  Teologie greco – catolică  asistenţă socială x 

Religie  

reformată 

TEOLOGIE TEOLOGIE REFORMATĂ 

282.  Teologie reformată  pastorală x 

RELIGIE 

REFORMATĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

283.  Teologie reformată  didactică x 

284.  Teologie reformată  socială x 

285.  Teologie reformată  asistenţă socială x 

TEOLOGIE TEOLOGIE PROTESTANTĂ 

286.  Teologie protestantă  pastorală x 

287.  Teologie protestantă  didactică x 

288.  Teologie protestantă  socială x 

289.  Teologie protestantă asistenţă socială x 

Religie  

baptistă 
TEOLOGIE TEOLOGIE BAPTISTĂ 

290.  Teologie baptistă  pastorală x RELIGIE 

BAPTISTĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

291.  Teologie baptistă didactică x 

292.  Teologie baptistă socială x 

293.  Teologie baptistă asistenţă socială x 

Religie  

penticostală 
TEOLOGIE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

294.  Teologie penticostală  pastorală x RELIGIE 

PENTICOSTALĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

295.  Teologie penticostală didactică x 

296.  Teologie penticostală asistenţă socială x 

297.  Teologie penticostală socială x 

Religie  

adventistă 
TEOLOGIE TEOLOGIE ADVENTISTĂ 

298.  Teologie adventistă pastorală x RELIGIE 

ADVENTISTĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

299.  Teologie adventistă didactică x 

300.  Teologie adventistă socială x 

301.  Teologie adventistă asistenţă socială x 

Religie  

unitariană 
TEOLOGIE 

TEOLOGIE REFORMATĂ 

302.  Teologie reformată  pastorală x 

RELIGIE UNITARIANĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

303.  Teologie reformată  didactică x 

304.  Teologie reformată  socială x 

305.  Teologie reformată  asistenţă socială x 

TEOLOGIE PROTESTANTĂ 

306.  Teologie protestantă  pastorală x 

307.  Teologie protestantă  didactică x 

308.  Teologie protestantă  socială x 

309.  Teologie protestantă asistenţă socială x 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.   
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la 

concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

gimnazial /  
Învăţământ 

special   

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

grave, severe, 

profunde sau 

asociate)**/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Religie 

ortodoxă 

TEOLOGIE   
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 

Teologie ortodoxă 

pastorală 

TEOLOGIE 

1. Apologetică şi duhovnicie 

2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale 

3. Artă sacră în contemporaneitate 

4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox 

5. Comunicarea socială a bisericii 

6. Consiliere pastorală 

7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate 

8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă 

9. Doctrină, ştiinţă, misiune 

10. Doctrină şi cultură creştină 

11. Ecumenism 

12. Exegeză şi ermineutică 

13. Educaţie religioasă creştin-ortodoxă 

14. Exegeză şi ermineutică biblică 

15. Hermeneutică şi teologie biblică 

16. Imnologie bizantină şi canto liturgic 

17. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei 

18. Istoria şi filosofia religiilor 

19. Istorie bisericească şi gândire creştină 

20. Istorie şi spiritualitate filocalică 

21. Istorie şi interconfesionalism 

22. Istorie şi tradiţie creştină 

23. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche 

24. Misiune şi pastoraţie 

25. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 

26. Management de caz în asistenţă socială 

27. Managementul turismului religios 

28. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică 

29. Pastoraţie şi duhovnicie 

30. Pastoraţie şi viaţă liturgică 

31. Patrimoniu cultural 

32. Religie şi cultură 

33. Religie, cultură, societate 

34. Studii de teologie pastorală şi misiune 

35. Studii de teologie pastorală şi misiune creştină 

36. Studii teologico – lingvistice 

37. Studii teologico – istorice 

38. Studii religioase şi educaţie creştină 

39. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste 

(mozaică, creştină şi islamică) 

40. Teologie biblică 

41. Teologie creştină şi spiritualitate europeană 

42. Teologie comparată 

43. Teologie istorică 

44. Teologie pastorală aplicată 

45. Teologie pastorală şi misiune 

46. Teologie practică 

47. Teologie practică şi pastoral - misionară 

48. Teologie sistematică 

49. Teologie sistematică în context contemporan 

50. Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice 

51. Teologie sistematică şi practică 

52. Teologie şi proiect social 

53. Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare 

54. Viaţa bisericii-istorie şi actualitate 

55. Viaţă creştină în contextul integrării europene 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

RELIGIE 

ORTODOXĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Teologie ortodoxă 

didactică 

Teologie ortodoxă 
socială 

Teologie ortodoxă 
asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de religie ortodoxă în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele 

de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 
specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial /  

Învăţământ 

special   

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

grave, severe, 

profunde sau 

asociate)**/ 

Şcoala de arte 

şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Religie 

ortodoxă 

de rit 

vechi 

TEOLOGIE   
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 

Teologie ortodoxă 
pastorală 

TEOLOGIE 

1. Apologetică şi duhovnicie 

2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale 

3. Artă sacră în contemporaneitate 

4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox 

5. Comunicarea socială a bisericii 

6. Consiliere pastorală 

7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate 

8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă 

9. Doctrină, ştiinţă, misiune 

10. Doctrină şi cultură creştină 

11. Ecumenism 

12. Exegeză şi ermineutică 

13. Educaţie religioasă creştin-ortodoxă 

14. Exegeză şi ermineutică biblică 

15. Hermeneutică şi teologie biblică 

16. Imnologie bizantină şi canto liturgic 

17. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei 

18. Istoria şi filosofia religiilor 

19. Istorie bisericească şi gândire creştină 

20. Istorie şi spiritualitate filocalică 

21. Istorie şi interconfesionalism 

22. Istorie şi tradiţie creştină 

23. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche 

24. Misiune şi pastoraţie 

25. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 

26. Management de caz în asistenţă socială 

27. Managementul turismului religios 

28. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică 

29. Pastoraţie şi duhovnicie 

30. Pastoraţie şi viaţă liturgică 

31. Patrimoniu cultural 

32. Religie şi cultură 

33. Religie, cultură, societate 

34. Studii de teologie pastorală şi misiune 

35. Studii de teologie pastorală şi misiune creştină 

36. Studii teologico – lingvistice 

37. Studii teologico – istorice 

38. Studii religioase şi educaţie creştină 

39. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, 

creştină şi islamică) 

40. Teologie biblică 

41. Teologie creştină şi spiritualitate europeană 

42. Teologie comparată 

43. Teologie istorică 

44. Teologie pastorală aplicată 

45. Teologie pastorală şi misiune 

46. Teologie practică 

47. Teologie practică şi pastoral - misionară 

48. Teologie sistematică 

49. Teologie sistematică în context contemporan 

50. Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice 

51. Teologie sistematică şi practică 

52. Teologie şi proiect social 

53. Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare 

54. Viaţa bisericii-istorie şi actualitate 

55. Viaţă creştină în contextul integrării europene 

 

 

 
 

 
 

x 

 
 

 

 
 

RELIGIE 

 ORTODOXĂ DE 

RIT VECHI 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării şi 

inovării  nr. 5880/ 

2009) 

Teologie ortodoxă 
didactică 

Teologie ortodoxă 

socială 

Teologie ortodoxă 

asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de religie ortodoxă de rit vechi în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 

durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă de rit vechi în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial /  

Învăţământ 

special   

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

grave, severe, 

profunde sau 

asociate)**/ 

Şcoala de 

arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Religie  

romano - 

catolică 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 
ROMANO - 

CATOLICĂ 

Teologie romano – 
catolică  pastorală 

TEOLOGIE 

1. Asistenţa socială a bisericii 

2. Biserica în istoria lumii 

3. Comunicare biblică şi eclesială 

4. Consiliere pastorală 

5. Strategii ale carităţii creştine 

6. Teologie, cultură şi societate 

x 

RELIGIE 

ROMANO – 

CATOLICĂ DE 

LIMBA 

MAGHIARǍ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Teologie romano – 
catolică  didactică 

Teologie romano – 

catolică  socială 

Teologie romano – 

catolică  asistenţă 
socială 

Notă.  Încadrarea pe catedre de religie romano-catolică în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 
durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie romano-catolică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Religie  

greco - 

catolică 

TEOLOGIE 

TEOLOGIE 

GRECO-
CATOLICĂ 

Teologie greco – 

catolică  pastorală 

TEOLOGIE 

1. Teologie biblică 

2. Arheologie creştină 
3 Teologie pastorală în comunităţile ecleziale 

x 

RELIGIE 

GRECO – 

CATOLICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

Teologie greco – 

catolică  didactică 

Teologie greco – 

catolică  socială 

Teologie greco – 

catolică asistenţă 
socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de religie greco-catolică în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 
durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie greco-catolică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Religie  

reformată 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

REFORMATĂ 

Teologie reformată  
pastorală 

TEOLOGIE 
1. Teologie aplicată (lb.maghiară) 

2. Teologie-Muzică-Educaţie (lb. maghiară) 
x 

RELIGIE 

REFORMATĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Teologie reformată  

didactică 

Teologie reformată 

asistenţă socială 

Teologie reformată  

socială 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

PROTESTANTĂ 

Teologie protestantă  

pastorală 

Teologie protestantă  

didactică 

Teologie protestantă  

socială 

Teologie protestantă  
asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de religie reformată în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele 

de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie reformată în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

gimnazial /  

Învăţământ 

special   

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

grave, severe, 

profunde sau 

asociate)**/ 

Şcoala de 

arte şi 

meserii din 

învăţământul 

special** 

Religie  

baptistă 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

BAPTISTĂ 

Teologie baptistă  

pastorală 

TEOLOGIE 
1. Teologie baptistă 

2. Teologie pastorală şi misiologie 
x 

RELIGIE 

BAPTISTĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Teologie baptistă 
didactică 

Teologie baptistă 

socială 

Teologie baptistă  

asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de religie baptistă în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de 

studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie baptistă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Religie  

penticostală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

PENTICOSTALĂ 

Teologie penticostală  

pastorală 

TEOLOGIE Teologie pastorală şi misiologie  

RELIGIE 

PENTICOSTALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Teologie penticostală 

didactică 

Teologie penticostală 

socială 

Teologie penticostală 

asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de religie penticostală în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă 

durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie penticostală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ preuniversitar 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare 

 

1.  Religie ortodoxă 

 
2. Discipline 

teologice de 

specialitate 

(teologie ortodoxă)  

 

TEOLOGIE   
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 

Teologie ortodoxă 

pastorală 

TEOLOGIE 

1. Apologetică şi duhovnicie 

2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale 

3. Artă sacră în contemporaneitate 

4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox 

5. Comunicarea socială a bisericii 

6. Consiliere pastorală 

7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate 

8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă 

9. Doctrină, ştiinţă, misiune 

10. Doctrină şi cultură creştină 

11. Ecumenism 

12. Exegeză şi ermineutică 

13. Educaţie religioasă creştin-ortodoxă 

14. Exegeză şi ermineutică biblică 

15. Hermeneutică şi teologie biblică 

16. Imnologie bizantină şi canto liturgic 

17. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei 

18. Istoria şi filosofia religiilor 

19. Istorie bisericească şi gândire creştină 

20. Istorie şi spiritualitate filocalică 

21. Istorie şi interconfesionalism 

22. Istorie şi tradiţie creştină 

23. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche 

24. Misiune şi pastoraţie 

25. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 

26. Management de caz în asistenţă socială 

27. Managementul turismului religios 

28. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică 

29. Pastoraţie şi duhovnicie 

30. Pastoraţie şi viaţă liturgică 

31. Patrimoniu cultural 

32. Religie şi cultură 

33. Religie, cultură, societate 

34. Studii de teologie pastorală şi misiune 

35. Studii de teologie pastorală şi misiune creştină 

36. Studii teologico – lingvistice 

37. Studii teologico – istorice 

38. Studii religioase şi educaţie creştină 

39. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, 

creştină şi islamică) 

40. Teologie biblică 

41. Teologie creştină şi spiritualitate europeană 

42. Teologie comparată 

43. Teologie istorică 

44. Teologie pastorală aplicată 

45. Teologie pastorală şi misiune 

46. Teologie practică 

47. Teologie practică şi pastoral - misionară 

48. Teologie sistematică 

49. Teologie sistematică în context contemporan 

50. Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice 

51. Teologie sistematică şi practică 

52. Teologie şi proiect social 

53. Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare 

54. Viaţa bisericii-istorie şi actualitate 

55. Viaţă creştină în contextul integrării europene 

 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 

 
 

RELIGIE 

ORTODOXĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Teologie ortodoxă 

didactică 

Teologie ortodoxă 
socială 

Teologie ortodoxă 
asistenţă socială 

Artă sacră 

Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxă) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru 

candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu 

diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă sau discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxă)în 
conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare 

 

1.  Religie ortodoxă 

de rit vechi 

 
2. Discipline 

teologice de 

specialitate 

(teologie ortodoxă 

de rit vechi)  

 

TEOLOGIE   
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 

Teologie ortodoxă 
pastorală 

TEOLOGIE 

1. Apologetică şi duhovnicie 

2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale 

3. Artă sacră în contemporaneitate 

4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox 

5. Comunicarea socială a bisericii 

6. Consiliere pastorală 

7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate 

8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă 

9. Doctrină, ştiinţă, misiune 

10. Doctrină şi cultură creştină 

11. Ecumenism 

12. Exegeză şi ermineutică 

13. Educaţie religioasă creştin-ortodoxă 

14. Exegeză şi ermineutică biblică 

15. Hermeneutică şi teologie biblică 

16. Imnologie bizantină şi canto liturgic 

17. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei 

18. Istoria şi filosofia religiilor 

19. Istorie bisericească şi gândire creştină 

20. Istorie şi spiritualitate filocalică 

21. Istorie şi interconfesionalism 

22. Istorie şi tradiţie creştină 

23. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche 

24. Misiune şi pastoraţie 

25. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 

26. Management de caz în asistenţă socială 

27. Managementul turismului religios 

28. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică 

29. Pastoraţie şi duhovnicie 

30. Pastoraţie şi viaţă liturgică 

31. Patrimoniu cultural 

32. Religie şi cultură 

33. Religie, cultură, societate 

34. Studii de teologie pastorală şi misiune 

35. Studii de teologie pastorală şi misiune creştină 

36. Studii teologico – lingvistice 

37. Studii teologico – istorice 

38. Studii religioase şi educaţie creştină 

39. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste 

(mozaică, creştină şi islamică) 

40. Teologie biblică 

41. Teologie creştină şi spiritualitate europeană 

42. Teologie comparată 

43. Teologie istorică 

44. Teologie pastorală aplicată 

45. Teologie pastorală şi misiune 

46. Teologie practică 

47. Teologie practică şi pastoral - misionară 

48. Teologie sistematică 

49. Teologie sistematică în context contemporan 

50. Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice 

51. Teologie sistematică şi practică 

52. Teologie şi proiect social 

53. Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare 

54. Viaţa bisericii-istorie şi actualitate 

55. Viaţă creştină în contextul integrării europene 

 

 

 
 

 
 

x 

 
 

 

 
 

RELIGIE 

 ORTODOXĂ DE 

RIT VECHI 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării şi 

inovării  nr. 5880/ 

2009) 

Teologie ortodoxă 
didactică 

Teologie ortodoxă 

socială 

Teologie ortodoxă 

asistenţă socială 

Artă sacră 

Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxă de rit vechi) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă 

pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii 

cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă de rit vechi sau discipline teologice de specialitate (teologie 
ortodoxă de rit vechi) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare 

1. Religie  

romano – 

catolică 

 

2. Discipline 

teologice de 

specialitate 

(teologie 

roman0-

catolică)  

 

TEOLOGIE 

TEOLOGIE 

ROMANO - 

CATOLICĂ 

Teologie romano – 

catolică  pastorală 

TEOLOGIE 

1. Asistenţa socială a bisericii 

2. Biserica în istoria lumii 

3. Comunicare biblică şi eclesială 

4. Consiliere pastorală 

5. Strategii ale carităţii creştine 

6. Teologie, cultură şi societate 

x 

RELIGIE 

ROMANO – 

CATOLICĂ DE 

LIMBA 

MAGHIARǍ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Teologie romano – 

catolică  didactică 

Teologie romano – 

catolică  socială 

Teologie romano – 

catolică asistenţă 

socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie romano-catolică) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări 

care conferă dreptul de a preda disciplina religie romano-catolică sau discipline teologice de specialitate (teologie romano-catolică) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1.Religie greco 

– catolică 

 

2. Discipline 

teologice de 

specialitate 

(teologie 

greco-catolică)  

 

TEOLOGIE 

TEOLOGIE 

GRECO-

CATOLICĂ 

Teologie greco – 

catolică  pastorală 

TEOLOGIE 

1. Teologie biblică 

2. Arheologie creştină 

3. Teologie pastorală în comunităţile ecleziale 

x 

RELIGIE 

GRECO – 

CATOLICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

Teologie greco – 

catolică  didactică 

Teologie greco – 

catolică  socială 

Teologie greco – 

catolică asistenţă 

socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie greco-catolică) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări 

care conferă dreptul de a preda disciplina religie greco-catolică sau discipline teologice de specialitate (teologie greco-catolică) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1.Religie  

reformată 

 

2. Discipline 

teologice de 

specialitate 

(teologie 

reformată)  

 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

REFORMATĂ 

Teologie reformată  

pastorală 

TEOLOGIE 
1. Teologie aplicată (lb.maghiară) 

2. Teologie-Muzică-Educaţie (lb. maghiară) 
x 

RELIGIE 

REFORMATĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010)) 

Teologie reformată  

didactică 

Teologie reformată  

socială 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

PROTESTANTĂ 

Teologie protestantă  

pastorală 

Teologie protestantă  

didactică 

Teologie protestantă  

socială 

Teologie protestantă  

asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie reformată) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care 

conferă dreptul de a preda disciplina religie reformată sau discipline teologice de specialitate (teologie reformată) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Învăţământ 

liceal / 

Anul de 

completare 

1.Religie  

baptistă 

 

2. Discipline 

teologice de 

specialitate 

(teologie 

baptistă)  

 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

BAPTISTĂ 

Teologie baptistă  

pastorală 

TEOLOGIE 
1. Teologie baptistă 

2. Teologie pastorală şi misiologie 
x 

RELIGIE 

BAPTISTĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Teologie baptistă 

didactică 

Teologie baptistă 

socială 

Teologie baptistă 

asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie baptistă) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care 

conferă dreptul de a preda disciplina religie baptistă sau discipline teologice de specialitate (teologie baptistă) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

1. Religie  

penticostală 

2. Discipline 

teologice de 

specialitate 

(teologie 

penticostală)  

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

PENTICOSTALĂ 

Teologie penticostală  

pastorală 

TEOLOGIE Teologie pastorală şi misiologie x 

RELIGIE 

PENTICOSTALĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Teologie penticostală 

didactică 

Teologie penticostală 

socială 

Teologie penticostală 

asistenţă socială 

Notă. Încadrarea pe catedre de religie penticostală în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de 

licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina 

religie penticostală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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*LDAVCIP* 
 

LISTA DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE  CODIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
A. Niveluri de învăţământ preuniversitar 

 Cod 

Nivelul de învăţământ 

preuniversitar 

1. Liceal general (clasele IX – XII) L 

2. Gimnazial general (clasele V – VIII)  G 

3. Liceal de artă (clasele IX – XII); Liceal de arhitectură; 

Seminar teologic (patrimoniu); Palate şi cluburi ale elevilor 
LA 

4. Gimnazial de artă (clasele V- VIII) GA 

 
B. Disciplinele de arte vizuale codificate 

Nivelul de  

învăţământ 

preuniversitar 

Disciplina 

Denumire Cod 

L Educaţie artistică L - EA 

L Educaţie vizuală L - EV 

L Educaţie plastică L - EP 

G Educaţie plastică G - EP 

LA 

1. Pictură de şevalet LA- PS 

2. Grafică LA - G 

3. Sculptură statuară    LA- SS 

4. Sculptură ornamentală LA - SO 

5. Ceramică LA - C 

6. Arte monumentale  LA-AM 

7. Design LA - D 

8. Modă LA- M 

9. Design textil LA - DT 

10. Tapiserie LA - T 

11. Foto - video LA - FV 

12. Procesarea computerizată a imaginii LA - PCI 

13. Desen animat LA- DA 

14. Scenografie LA - S 

15. Arhitectură LA - A 

16. Restaurare  LA - R 

17. Istoria artei sau Istoria arhitecturii / artelor ambientale / designului LA - IA 

18. Arhitectură peisageră LA - AP 

19. Studiu desen LA - SD 

20. Crochiuri  LA - CRO 

21. Atelier de specialitate LA - AS 

22. Perspectivă şi desen proiectiv LA – P/DP 
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Nivelul de  

învăţământ 

preuniversitar 

Disciplina  

Denumire Cod 

LA 

23. Studiul corpului şi al figurii umane, în volum LA – S.FIG.V 

24. Studiul corpului şi al figurii umane, în culoare LA – S.FIG.C 

25. Educaţie vizuală LA - EV 

GA 

1. Desen GA - D 

2. Pictură GA - P 

3. Modelaj GA - M 

4. Istoria artei GA - IA 

LA 

Discipline fundamentale  

1. Studiul formelor şi desenul LA – SFD  

2. Studiul formelor şi al culorii LA - SFC 

3. Studiul formelor şi al volumului LA - SFV 

4. Studiul compoziţiei LA - SCO 

5. Crochiuri – (fundamentale) LA–CRO-(fundamentale) 

6. Elemente de perspectivă LA - PER 

7. Desen proiectiv LA - DDP 

8. Interdependenţe funcţionale în relaţia om – formă – ambient. LA - OFA 
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Aria curriculară : ARTE 

Disciplinele de arte vizuale: *LDAVCIP* 

CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE (PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

(v. lista *LDAVCIP*) 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, 

care dau dreptul candidaţilor  de a se  înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în 

învăţământul preuniversitar 
 

Programa -  

probă de concurs 
L- G - LA - GA- 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

Nr. 

crt. 

    Învăţământ universitar 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI, EV D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

1.  Arte plastice  x  

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), EV D, P, M, IA 2.  Arte decorative x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI, EV D, P, M, IA 3.  Arte plastice – Arte decorative x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 4.  Arte plastice (pictură) x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 5.  Pictură x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 
6.  Pictură x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV, R, IA 
D, P, M, IA 

ARTE 
PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

7.  Pictură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

SS, SO, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, 

CRO, AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 8.  Arte plastice (sculptură) x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

SS, SO, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, 

CRO, AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 9.  Sculptură x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

SS, SO, SFD, SFV, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), 

SD, CRO, AS,  S.FIG.V, S.FIG.C, EV, R, IA  
D, P, M, IA 10.  Sculptură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

G, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI SD, 

CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 11.  Arte plastice (grafică) x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

G, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI SD, 

CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 12.  Grafică x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

G, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI SD, 

CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 13.  Grafică, profesor de desen x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), PCI , SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 14.  

Arte textile (tapiserie – contexturi,  
modă – imprimeuri)  

x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                      

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 15.  Arte textile (creaţie vestimentară - modă) x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                      

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 16.  Arte textile (tapiserie – contexturi)  x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 17.  Tapiserie – contexturi x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                      

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 18.  Arte textile (design vestimentar) x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                      

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 19.  Arte textile (modă – imprimeuri)  x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                      

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 20.  Arte decorative (arte textile) x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 

ARTE DECORATIVE 

21.  Arte textile x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 22.  Tapiserie – creaţie vestimentară x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                     

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 23.  Creaţie vestimentară x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 24.  Arte textile – imprimerie x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 25.  Arte textile – Modă x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

AM, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

26.  Arte decorative (artă murală) x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

AM, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 27.  Artă murală x  

EV; EP-EV;          

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

AM, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV, R, IA 
D, P, M, IA 28.  

Artă monumentală – restaurare, profesor de 

desen 
x  
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EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

29.  Ceramică –Sticlă – Metal x  

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 30.  Ceramică x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 31.  Sticlă x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 32.  Metal x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 33.  Arte decorative (Ceramică –Sticlă – Metal) x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 34.  Arte decorative (Ceramică) x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 35.  Arte decorative (Sticlă) x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.V, EV 
D, P, M, IA 36.  Arte decorative (Metal) x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

S, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, PCI, 

SD, CRO, AS,  S. FIG. V, S.FIG.C,P/DP, EV 
D, P, M, IA 37.  Scenografie x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

D, SFD, SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, AS, P/DP, EV 
D, P, M, IA 38.  Design x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

D, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, 

CRO, AS, P/DP, EV 
D, P, M, IA 39.  Design industrial şi ambiental şi de comunicare x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

S, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, PCI, 

SD, CRO, AS,  S. FIG. V, S.FIG.C, P/DP, EV 
D, P, M, IA TEATRU 40.  Scenografie x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

D, SFD, SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, AS, P/DP, EV 
D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

41.  Design interior x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

D, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, 

CRO, AS, P/DP, EV 
D, P, M, IA 42.  Design de produs x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

D, SFD,  SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, PCI SD, 

CRO, AS, P/DP, EV 
D, P, M, IA 43.  Forme industriale x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

R, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 44.  Conservarea şi restaurarea operei de artă x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

R, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 45.  Conservare şi restaurare x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV, R, IA 
D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 

 

46.  Pictură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

SS, SO, SFD, SFV, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), 

SD, CRO, AS,  S.FIG.V, S.FIG.C, EV, R, IA  
D, P, M, IA 47.  Sculptură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

AM, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 

AS,  S.FIG.C, EV, R, IA 
D, P, M, IA 48.  Artă monumentală – restaurare, profesor de desen x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP IA, EV D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

49.  Istoria şi teoria artei x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP IA, EV IA 50.  Istorie – Istoria artei x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP IA, EV IA 51.  Istoria artei x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),   

IA, EV 
D, P, M, IA 52.  Pedagogia artei (profesor de desen) x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, 

 CRO-(fundamentale), IA, EV 
D, P, M, IA 53.  Pedagogia artei x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), EV 
D, P, M, IA 54.  Pedagogie - arte plastice şi decorative x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

IA, SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,   

CRO-(fundamentale), EV 
D, P, IA 55.  Muzeologie – Profesor de desen x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP IA, EV  IA 

MUZEOLOGIE 

56.  
Muzeologie, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului 
x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP IA, EV  IA 57.  Conservarea şi restaurarea patrimoniului x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP FV, DA, PCI, SCO, EV D, P, IA ARTE 

PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

58.  Artă fotografică x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP 

FV, DA, SFC, SFD, SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS, EV 
D, P, IA 59.  Foto – Video – Procesare computerizată a imaginii x  
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EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

EP IA, EV IA 

ISTORIE 

60.  Istorie – Istoria artei x  

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

EP IA, EV IA 61.  Istoria artei, muzeologie şi restaurare            x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

EP R, IA, SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV D, P, M, IA 

TEOLOGIE 

62.  Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

EP R, IA SD, CRO, AS,  S.FIG.C, EV D, P, M, IA 63.  Teologie ortodoxă - Pictură bisericească x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

EP R, IA, EV D, P, M, IA 64.  Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

EP EV D, P, M, IA 65.  Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, EV  

CINEMATOGRAFIE ŞI 

MEDIA 

66.  Multimedia – sunet, montaj x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  67.  Multimedia – sunet, montaj, grafică computerizată x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  68.  Fotografie, cinematografie, media x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  69.  
Fotografie, cinematografie, media (regie de film şi Tv, 

imagine de film şi Tv, multimedia-sunet, montaj)                   
x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  

ARTĂ 

CINEMATOGRAFICĂ 

ŞI TELEVIZIUNE / 

CINEMATOGRAFIE ŞI 

MEDIA 

70.  Regie de film şi televiziune x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  71.  Regie, imagine film, televiziune                           x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  72.  Imagine de film şi televiziune  x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  73.  Regia spectacolului de teatru, film şi televiziune x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  74.  Filmologie x  

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

 FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C, EV  75.  Filmologie (scenaristică, publicitate-media)                          x  

 EP  D, P, M, IA ARTE PLASTICE ŞI 

DECORATIVE 

76.  Pedagogie - arte plastice şi decorative  x 

 EP  D, P, IA 77.  Desen  x 

 EP  D, P, IA ARTE PLASTICE 78.  Desen  x 

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-

EV-EA 

EP 

A, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, EV 

CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, AS, P/DP  
IA 

ARHITECTURĂ 

79.  Arhitectură x  

A, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, EV 

CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, AS, P/DP  
IA 80.  Arhitectură şi sistematizare x  

AP, SFC, SCO, SFV, SFD,  DDP, PER, OFA, PCI , SD, CRO, 

AS, P/DP, IA, EV 
IA 81.  Peisagistică x  

 EP  IA 82.  Arhitectură  x 

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă: 

 (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile  Art. 161 – (2), cap. II, din Legea 

învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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       CODURILE 

DISCIPLINELOR DE ARTE 

VIZUALE (PRINCIPALE) DE 

ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

(v. lista *LDAVCIP*) 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi 

de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
 

Programa - 

probă de 

concurs 

G - GA - Domeniul fundamental 
Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               
Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE  83.  Arte plastice (Pictură) x 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE  84.  Arte plastice (Sculptură) x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE  85.  Arte plastice (Grafică) x 

EP D, P, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE  86.  
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a 
imaginii) 

x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 87.  Arte decorative   x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 88.  Design x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 89.  Conservare şi restaurare x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 90.  Pedagogia artelor plastice şi decorative x 

EP IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 91.  Istoria şi teoria artei x 

EP D, P, M, IA ARTE  TEATRU 92.  Scenografie x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 93.  Arte plastice (Pictură) x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 94.  Arte plastice (Sculptură) x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 95.  Arte plastice (Grafică) x 

EP D, P, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 96.  
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a 
imaginii) 

x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 97.  Arte decorative   x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 98.  Design x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 99.  Conservare şi restaurare x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 100.  Pedagogia artelor plastice şi decorative x 

EP IA ARTE  ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 101.  Istoria şi teoria artei x 

EP IA ŞTIINŢE UMANISTE ISTORIE 102.  Istoria artei x 

EP D, P, M, IA ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 103.  Artă murală x 

EP D, P, M, IA ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 104.  Ceramică – sticlă –metal  x 

EP D, P, M, IA ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 105.  Arte textile - Design textil           x 

EP D, P, M, IA ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 106.  Modă - Design vestimentar              x 

EP D, P, M, IA ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 107.  Scenografie şi eveniment artistic      x 

EP D, P, M, IA ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 108.  Design ambiental                       x 

EP D, P, M, IA ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 109.  Artă monumentală x 

EP D, P, M, IA TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ 110.  Artă sacră x 

EP IA 
ARHITECTURĂ ŞI 

URBANISM 
ARHITECTURĂ 111.  Conservare şi restaurare de arhitectură          x 

EP IA 
ARHITECTURĂ ŞI 

URBANISM 
ARHITECTURĂ 112.  Arhitectura peisajului x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 282 

 

CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

(v. lista *LDAVCIP*) 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie 

şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs 
L- G - LA - GA- 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

PS, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

SD, CRO, AS,  S.FIG.C, 

EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE  

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Strategii de creaţie în pictură 

2. Pictură 

3. Arte plastice - Pictură, sculptură, 

grafică şi foto-video 

4. Pictură: Surse şi resurse ale imaginii 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 
ISTORIE Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

ARTE 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 

multimedia: sunet-montaj, comunicare 

audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 
disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

SS, SO, SFD, SFV, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

SD, CRO, AS,  S.FIG.V, 

EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură 

2. Sculptură 

3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi 

foto-video 

4. Sculptură şi ambient 

5. Sculptură: Materie şi concept 

 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

ARTE 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film 

şi TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

G, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER, CRO-

(fundamentale), PCI SD, 

CRO, AS,  S.FIG.C, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Arte grafice 

2. Grafică 

3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi foto-

video 

4. Grafică: Materie şi concept 

5. Grafică publicitară şi de carte 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film 

şi TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 285 

 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

FV, DA, SFC, SFD, 

SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

PCI, SD, CRO, AS, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Fotografie şi imagine dinamică 

2. Fotografie-video-procesarea computerizată a 

imaginii 

3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi 

foto-video 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

FV, DA, SFC, SFD, 

SCO, DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

PCI, SD, CRO, AS, EV 

D, P,  

IA 

ARTE 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film 

şi TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Istoria şi teoria artei 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 
disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

AM, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

SD, CRO, AS,  S.FIG.C, 

EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Artă murală 
2. Arte decorative –Artă murală, Modă-Design 

vestimentar 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film 

şi TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

C, SFD, SFV, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

SD, CRO, AS,  S.FIG.V, 

EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Ceramică-Sticlă-Metal 

2. Ceramică - Sticlă 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film 

şi TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

DT, M, T, R, SFD, SFC, 

SCO, DDP, PER,                    

CRO-(fundamentale), 

PCI, SD, CRO, AS,  

S.FIG.C, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Arte decorative –Artă murală, Modă- Design 

vestimentar 

2. Arte textile: Interferenţe stilistice  

3. Arte textile ambientale 

4. Design textil 

5. Design vestimentar 

6. Strategii de modă şi costum 

 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film 

şi TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

D, SFD, SCO, DDP, 

PER,  

CRO-(fundamentale), 

OFA, PCI, SD, CRO, 

AS, P/DP, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Design de obiect şi comunicaţii vizuale 

2. Design de interior şi pentru spaţiul public 

3. Design de produs 

4. Design 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi 

decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film 

şi TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

S, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER, CRO-

(fundamentale), OFA, 

PCI, SD, CRO, AS,  

S.FIG. V, S.FIG.C, 

P/DP, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Spaţiul scenografic 
 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 

multimedia: sunet-montaj, comunicare 

audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

S, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER, CRO-

(fundamentale), OFA, 

PCI, SD, CRO, AS,               

S. FIG. V, S.FIG.C, 

P/DP, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

TEATRU Arta scenografului 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 

multimedia: sunet-montaj, comunicare 

audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP IA, EV 
D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Istorie şi metodologie în cercetarea 

imaginii 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP IA, EV IA ARTE 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP IA, EV IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Istoria şi teoria artei 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 
ISTORIE Istoria artei 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

R, IA, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

SD, CRO, AS,  S.FIG.C, 

EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Metodologii de conservare şi 

restaurare a patrimoniului artistic 

2. Conservare şi restaurare 

3. Conservarea şi restaurarea operei de artă 

4. Restaurare lemn policrom 

5. Conservare Restaurare: Icoană-Pictură şi 

restaurare 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

SFV, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

PCI, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice şi decorative 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV; EP-

EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

SFV, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

1. Ilustraţie – animaţie 

 

2. Pedagogia artelor plastice şi 

decorative   

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP 

SFV, SFD, SFC, SCO, 

DDP, PER,  

CRO-(fundamentale), 

IA, EV 

D, P, 

M, IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Pedagogia artei: Creativitate, 

informaţie şi imaginar 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ISTORIE 

 
Istoria artei 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

 

FV, PCI, SCO, SD, 

CRO, AS, S.FIG.C, 

EV 

D, P, 

M  IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

1. Producţie de film 

2. Arta montajului şi a sunetului de film 

3. Arta regiei de film 

4. Scenaristică 

5. Arta imaginii de film 

 

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

TEATRU Scenografie 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - 

videoprocesarea computerizată a 

imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

 

FV, PCI, SCO, SD, 

CRO, AS, S.FIG.C, 

EV 

 ARTE 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

1. Producţie de film 

2. Arta montajului şi a sunetului de film 

3. Arta regiei de film 

4. Scenaristică 

5. Arta imaginii de film 

 

Filmologie 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

 

FV, PCI, SCO, SD, 

CRO, AS, S.FIG.C, 

EV 

IA 

ARTE 

ARTE 

PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Istoria şi teoria artei 

ARTE 

PLASTICE, 

DECORATIVE 

ŞI DESIGN 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 
ISTORIE Istoria artei 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-

EA 

EP IA, EV 
D, P, M, 

IA 

ARTE 

ARTE PLASTICE ŞI 

DECORATIVE  

 

Arte plastice (Pictură) 

TEOLOGIE 

1. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi 

crearea bunurilor culturale 

 

2. Artă sacră în contemporaneitate 

 

3. Patrimoniu cultural 

1.  

 

 

x 

 

 

 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ 

Educaţie 

vizuală/ 

Arhitectură) 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

TEATRU Scenografie 

ARTE PLASTICE, 

DECORATIVE ŞI 

DESIGN 

Arte plastice (Pictură) 

Arte plastice (Sculptură) 

Arte plastice (Grafică) 

Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) 

Arte decorative   

Design 

Conservare şi restaurare 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 

Istoria şi teoria artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 
ISTORIE Istoria artei 

ARTE 

ARTE PLASTICE, 

DECORATIVE ŞI 

DESIGN 

 

Artă murală 

Ceramică – sticlă –metal  

Arte textile - Design textil           

Modă - Design vestimentar              

Scenografie şi eveniment artistic      

Design ambiental                       

Artă monumentală 

CINEMATO-GRAFIE 

ŞI MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 

multimedia: sunet-montaj, comunicare 

audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 299 

CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

(v. lista *LDAVCIP*) 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  

de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 

L- G - LA - GA- 
Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 
studiile 

universitare de 

licenţă               

Nivelul de  

studii 

 
 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

integrate 
licenţă şi 

master 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-EA 

EP 

A, SFC, SFD, SCO, SFV, 

DDP, PER, IA, EV, CRO-

(fundamentale), OFA, PCI, 

SD, CRO, AS, P/DP  

IA 
ARHITECTURĂ 
ŞI URBANISM 

ARHITECTURĂ Arhitectură1)  

Arte vizuale 

(Educaţie plastică/ 

Educaţie vizuală/ 

Arhitectură) 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

EV;  

EP-EV;                 

EV-EA; 

EP-EV-EA 

EP 

A, SFC, SFD, SCO, SFV, 

DDP, PER, IA, EV, CRO-

(fundamentale), OFA, PCI, 

SD, CRO, AS, P/DP  

IA 
ARHITECTURĂ 

ŞI URBANISM 
ARHITECTURĂ Arhitectură de interior2)  

1)
 Studii universitare integrate licenţă şi master cu un număr de 360 de credite de studiu transferabile, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene. 

2) 
Studii universitare integrate licenţă şi master cu un număr de 300 de credite de studiu transferabile. 
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Aria curriculară : ARTE 

         MUZICĂ; TEATRU; COREGRAFIE 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
ARIA 

CURRICULARĂ 
DISCIPLINA* 

Învăţământ general obligatoriu şi învăţământ 

liceal ( şcoli şi licee de cultură generală, filiera 

teoretică, tehnologică şi vocaţională, cu excepţia 

specializării muzică.) clasele V- XII 

Arte Educaţie muzicală  

Educaţie artistică specializată (muzică teatru, 

coregrafie), şcoli şi licee de artă cu program 

integrat şi suplimentar, clasele I- XII ( primar, 

gimnazial, liceal) 

          Arte 

Educaţie muzicală specializată: 

Muzică instrumentală: Pian 

Instrumente cu coarde: vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă;  

Instrumente de suflat: flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă corn, trombon, tubă, nai; 

Instrumente de percuţie: ţambal; 

Instrument la alegere* 

Acompaniament 

Artă vocală: canto, iniţiere vocală, muzică vocală tradiţională românească ( canto 

popular), jazz - muzică uşoară (muzică vocală) 

Ansambluri muzicale instrumentale şi vocale: muzică de cameră, orchestră, cor 

Teorie – solfegiu - dicteu 

Istoria muzicii 

Forme muzicale 

Armonie 

Etnografie şi folclor muzical 

Educaţie artistică specializată:  

Arta actorului 

Euritmie 

Istoria teatrului 

Regie 

Management artistic 

Istoria şi teoria spectacolului 

Estetica şi teoria spectacolului 

Coregrafie: 

Dans clasic 

Dans de caracter 

Dans istoric 

Dans românesc 

Dans contemporan 

Duet 

Istoria baletului 

Repertoriu ansamblu 

Repertoriu individual 

Ritmică 

* Oricare din instrumentele de la Muzică instrumentală. 
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 Abrevieri pentru fiecare disciplină de la  specializările muzică, teatru, coregrafie: 

MUZICĂ 

educaţie muzicală - EM     

muzică instrumentală  - MI 

pian - P 

artă vocală  - canto - C 

                    - iniţiere vocală - IV 

vioara - V 

viola - VLA 

violoncel - VLO 

contrabas - CBAS 

chitară – CHI 

harpă - HP 

flaut – FL 

oboi - OB 

clarinet – CL 

fagot - FG 

trompetă –TR 

corn - CR 

trombon- TRB 

tubă - TB 

percuţie - PERC 

ţambal - TAM 

nai – N 

*instrument la alegere - IA 

acompaniament - ACO 

muzică vocală  tradiţională românească - MVTR 

jazz - muzică uşoară - JMU 

muzică de cameră - MC 

ansamblu orchestral - AO 

ansamblu coral –AC 

ansamblu folcloric - AF 

teorie-solfegiu-dicteu - TSD 

istoria muzicii - IM 

forme muzicale - FM 

armonie –A 

etnografie şi folclor muzical – EFM 

corepetiţie - CO 

COREGRAFIE 

Dans clasic - DCL 

Dans de caracter – DCR 

Dans istoric – DI 

Dans românesc – DR 

Dans contemporan –DCO 

Duet –D 

Istoria baletului – IB 

Repertoriu ansamblu –RA 

Repertoriu individual –RI 

Ritmică- R 

TEATRU 

arta actorului- AA 

euritmie - E 

istoria teatrului- IT 

regie -REG 

management artistic -MA 

Istoria şi teoria spectacolului - ITS 

Estetica şi teoria spectacolului - ETS 

* Oricare din instrumentele de la Muzică instrumentală. 

Notă. Abrevierile au fost făcute în vederea introducerii datelor în sistemul computerizat. 
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Aria curriculară : ARTE 

         MUZICĂ; TEATRU; COREGRAFIE 

       CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*) 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, 

care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare 

în învăţământul preuniversitar 
 

Programa - 

probă de concurs 

L- 
G/P

- 
LM /A-C 

 

G/PM, GPC - 

 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 

 

Specializarea 

de 

lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

  

MI (funcţie de 

instrument),  IA, 

JMU, TSD, IM, 

ACO, MC, CO 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD , CO 

MUZICĂ 

1.  Interpretare muzicală  x  
Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: muzică 

instrumentală / muzică de 

cameră / studii teoretice 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

2.  
Interpretare instrumentală (un instrument1) – 

Muzică 
x  

3.  Interpretare instrumentală  x  

4.  Interpretare muzicală (un instrument1) – Muzică x  

5.  
Interpretare instrumentală / Profesor de 

instrument1) x  

6.  
Interpretare instrumentală (un instrument1) / 

Profesor de instrument1) x  

7.  Interpretare muzicală (un instrument 1)  x  

  C, IV  MUZICĂ 

8.  Canto  x  Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: artă vocală 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

9.  Canto / Profesor de canto x  

10.  Interpretare muzicală (canto) x  

11.  Canto - Muzică x  

  ****C, ****IV  MUZICĂ 12.  Pedagogie muzicală**** x  

  

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

JMU, TSD, IM, 

FM, A, AO, AC, 

ACO, CO 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD, AC, AO, CO 

MUZICĂ 

13.  
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 

muzică instrumentală 1) şi vocală x  

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: muzică 

instrumentală / studii 

teoretice / ansambluri 

muzicale vocale şi 

instrumentale 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

14.  
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 

muzică  (vocală şi instrumentală 1) 
x  

15.  

Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 

pedagogie muzicală, muzică (vocală şi 

instrumentală 1) 
x  

16.  

Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 

pedagogie muzicală, muzică instrumentală 1) şi 

vocală 
x  

17.  Compoziţie muzicală x  

18.  Compoziţie muzicală (clasică)            x  

19.  Compoziţie muzicală (jazz - muzică uşoară)               x  

20.  Compoziţie x  

21.  
Compoziţie/ Profesor de instrument1) şi profesor 

de muzică 
x  

22.  Compoziţie/ Profesor de muzică x  
1)

 Funcţie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie, instrumente populare, conform planului-cadru.  
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**MI (funcţie de instrument), 

**IA, 

TSD, IM, FM, A, **ACO, 

**CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

AC, TSD, **CO 

MUZICĂ 

23.  Muzicologie x  

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: 

muzică instrumentală / studii 

teoretice / ansambluri muzicale 

vocale şi instrumentale 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

  

MI (funcţie de instrument), 

**IA, 

TSD, IM, FM, A, **ACO, 

**CO 

MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

AC, TSD, **CO 

24.  
Muzicologie / Profesor de instrument1) şi profesor 

de muzică 
x  

  
**MI (funcţie de instrument), 

**IA, TSD, IM, FM, A, AO, 

AC, EFM, AF, **ACO, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AO, AC, **CO 
25.  Dirijat de orchestră x  

  
MI (funcţie de instrument), 

IA, TSD, IM, FM, A, AO,AC, 

EFM, ACO, AF, CO 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD, AO, AC, CO 
26.  

Dirijat de orchestră / Profesor de instrument1) şi 

profesor de muzică 
x  

  
**MI (funcţie de instrument), 

**IA, TSD, IM, FM, A, AO, 

AC, **ACO, AF, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AO, AC, **CO 

27.  Dirijat de cor academic x  

  
MI (funcţie de instrument), 

IA, TSD, IM, FM, A, AO,AC, 

EFM, AF, ACO, CO 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD, AO, AC, CO 

28.  
Dirijat de cor academic / Profesor de muzică şi 

profesor de instrument1) x  

  

**MI (funcţie de instrument), 

**IA, TSD, IM, FM, A, 

AO,AC, EFM, AF, **ACO, 

**CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AO, AC, **CO 
29.  Dirijat x  

  
**MI (funcţie de instrument), 

**IA, TSD, IM, AF, EFM, 

**ACO, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, **CO 

MUZICĂ 

30.  Pedagogie muzicală  x  Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: 

muzică instrumentală / studii 

teoretice 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

  
TSD, IM, AC, FM, A, EFM, 

AF 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD, AC, CO  

31.  
Profesor de muzică – specialitate secundară -  un 

instrument 1) x  

  
MI (funcţie de instrument), 

IA, TSD, IM, AF, ACO, CO 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD, CO 

32.  
Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi 

profesor de instrument1) x  

  
**MI (funcţie de instrument), 

**IA, TSD, IM, AC, FM, A, 

EFM, AF, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AC, **CO 
 33.  Profesor de muzică x  

  ***MVTR  MUZICĂ 

34.  Pedagogie muzicală *** x  
Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: 

artă vocală 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

35.  
Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi 

profesor de instrument1) x  

36.  Canto  x  

37.  Canto / Profesor de canto x  

38.  Interpretare muzicală (canto) x  

39.  Canto - Muzică x  

  
TSD, IM, AC, FM, A, EFM, 

AF 
TSD, AC MUZICĂ 40.  Profesor de muzică x  

  
**MI (funcţie de instrument), 

**IA,  JMU, TSD, IM, AO, 

AC, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument) , **IA, 

TSD, AO, AC, **CO 

MUZICĂ 

41.  Jazz şi muzică uşoară  x  
Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: 

muzică instrumentală / studii 

teoretice/ ansambluri muzicale 

vocale şi instrumentale 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

  
MI (funcţie de instrument),  

IA, JMU, TSD, IM, AO, AC, 

AF, EFM, CO 

MI (funcţie de 

instrument) , IA, 

TSD, AO, AC, CO 

42.  
Jazz şi muzică uşoară / Profesor de muzică şi 

profesor de instrument1) x  

1) 
Funcţie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie, instrumente populare, conform planului-cadru.  
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EM-EA; EM EM   

MUZICĂ 

43.  Interpretare muzicală  x  

  

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

44.  Interpretare muzicală (un instrument 1)  x  

45.  Interpretare muzicală (un instrument 1) - Muzică x  

46.  Interpretare instrumentală  x  

47.  Interpretare instrumentală / Profesor de instrument1) x  

48.  Interpretare instrumentală (un instrument1) / Profesor de instrument x  

49.  Interpretare instrumentală (un instrument 1) - Muzică x  

50.  Compoziţie muzicală (clasică)            x  

51.  Compoziţie muzicală (jazz - muzică uşoară)               x  

52.  Compoziţie muzicală x  

53.  Compoziţie x  

54.  Compoziţie / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x  

55.  Compoziţie / Profesor de muzică x  

56.  Muzicologie  x  

57.  Muzicologie / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x  

58.  Dirijat de orchestră x  

59.  Dirijat de orchestră / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x  

60.  Dirijat de cor academic  x  

61.  Dirijat de cor academic / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x  

62.  Dirijat x  

63.  Muzică religioasă x  

64.  Profesor de muzică religioasă / Profesor de muzică x  

65.  Pedagogie muzicală  x  

66.  Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x  

67.  Jazz şi muzică uşoară  x  

68.  Jazz şi muzică uşoară / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x  

69.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică instrumentală şi vocală x  

70.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică  (vocală şi instrumentală) x  

71.  
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, muzică 

instrumentală şi vocală 
x  

72.  
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, muzică 

(vocală şi instrumentală) 
x  

73.  Profesor de muzică x  

74.  Profesor de muzică – specialitatea secundară – un  instrument1) x  

75.  Canto  x  

76.  Canto / Profesor de canto x  

77.  Interpretare muzicală (canto) x  

78.  Canto - Muzică x  

79.  Artele spectacolului muzical x  

TEOLOGIE 

80.  Muzică religioasă x  

81.  Teologie reformată didactică - Pedagogie  muzicală x  

82.  Teologie baptistă – Muzică bisericească x  

83.  Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x  

 EM   MUZICĂ 

84.  Interpretare muzicală  x 

85.  Interpretare muzicală (un instrument1)  x 

86.  Interpretare muzicală (canto)  x 

87.  Pedagogie muzicală   x 

88.  Muzică  x 

   

**MI (funcţie 

de instrument), 

TSD, **CO 

MUZICĂ 

89.  Interpretare muzicală   x Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: 

muzică instrumentală /  

studii teoretice 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

90.  Interpretare muzicală (un instrument1)  x 

   

**MI (funcţie 

de instrument), 

TSD, **CO 

91.  Muzică  x 

  1) Funcţie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie, instrumente populare, conform planului-cadru.  
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DCL, DC, DR, 

DCR, D, RI, IB, 

RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 

DCR, RA 

ARTĂ 

TEATRALĂ/  

TEATRU 

92.  Pedagogie coregrafică   x  

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Coregrafie 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

 

  

DCL, DC, DR, 

DCR, D, RI, IB, 

RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 

DCR, RA 
93.  Regie coregrafică x  

  

DCL, DC, DR, 

DCR, D, RI, IB, 

RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 

DCR, RA 
94.  Coregrafie  x  

  

DCL, DC, DR, 

DCR, D, RI, IB, 

RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 

DCR, RA 
95.  Artele spectacolului de teatru (coregrafie) x  

  

DCL, DC, DR, 

DCR, D, RI, IB, 

RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 

DCR, RA 
96.  Coregrafie, creaţie şi pedagogie x  

  

DCL, DC, DR, 

DCR, D, RI, IB, 

RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 

DCR, RA 
MUZICĂ 97.  Artele spectacolului muzical x  

  
IT, REG, MA, 

ITS, ETS 
 MUZICĂ 98.  Artele spectacolului muzical x  

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Arta actorului 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

  
IT, REG, MA, 

ITS  
 

ARTĂ 

TEATRALĂ/  

TEATRU 

99.  Regie şi teatru muzical  x  

  
AA,  IT, REG, 

ITS, MA 
 100.  Actorie  x  

  
AA,  IT, REG, 

ITS, MA 
 101.  Actorie, regie, teatru x  

  
AA,  IT, REG, 

ITS, MA 
 102.  Regie teatru x  

  
AA,  IT, REG, 

ITS, MA, ETS 
 103.  Artele spectacolului de teatru x  

  
AA,  IT, REG, 

ITS, MA, ETS 
 104.  Arta şi metodologia spectacolului x  

  
AA,  IT, REG, 

ITS, MA, ETS 
 105.  Artele spectacolului de teatru (actorie) x  

  
AA,  IT, REG, 

ITS, MA, ETS 
 106.  Artele spectacolului de teatru (regie de teatru) x  

  
AA, IT, ITS, MA, 

ETS 
 107.  

Artele spectacolului de teatru (arta actorului mânuitor de păpuşi şi 

marionete) 
x  

  IT, ITS, MA  108.  Teatrologie x  

  AA,  IT, ITS, MA  109.  Arta actorului mânuitor de păpuşi x  
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 IT, REG, ITS, 

MA 
 

ARTĂ 

CINEMATOGRAFICĂ 

ŞI TELEVIZIUNE / 

CINEMATOGRAFIE ŞI 

MEDIA 

110.  Regie de film şi televiziune  x  
Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Arta actorului 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

  
 IT, REG, ITS, 

MA 
 111.  Regie, imagine film, televiziune                           x  

  
IT, REG, ITS, 

MA 
 112.  Regia spectacolului de teatru, film şi televiziune x  

  IT, ITS, REG  113.  Filmologie x  

  IT, ITS, REG  114.  Filmologie (scenaristică, publicitate-media)                          x  

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă: 

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau 

dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

      
      * liceu, gimnaziu/primar, liceu muzică/artă-coregrafie, gimnaziu/primar muzică/artă, gimnaziu/primar coregrafie 

      ** cu modul de instrument 

      *** cu modul de folclor 

      **** cu modul de canto 

Notă. Specializările care nu se regăsesc în acest centralizator vor primi acceptul de participare la concursul de titularizare dacă:  

a) profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializării absolvite;  

b) specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările universitare incluse în acest centralizator. 
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       CODURILE 

DISCIPLINELOR MUZICALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*) 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de 

a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare 

în învăţământul preuniversitar 
 

Programa - 

probă de concurs 

G/P- 
G/PM, GPC - 

 
Domeniul fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

Specializarea 

Studii 
universitare 

de licenţă 

 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD, CO 

ARTE MUZICĂ 

115.  Interpretare muzicală x 
Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: muzică 

instrumentală / muzică de cameră / studii 

teoretice 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

116.  Interpretare muzicală - instrumente x 

 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AC, AO, **CO  

ARTE MUZICĂ 117.  Compoziţie muzicală x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: muzică 

instrumentală / studii teoretice / ansambluri 

muzicale vocale şi instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AO, AC, **CO 

ARTE MUZICĂ 118.  Dirijat x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: muzică 

instrumentală / studii teoretice / ansambluri 

muzicale vocale şi instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

AC, TSD, **CO 

ARTE MUZICĂ 119.  Muzicologie x 

 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, **CO 

ARTE MUZICĂ 120.  Pedagogie muzicală x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: muzică 

instrumentală / studii teoretice  

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

EM  

ARTE MUZICĂ 

121.  Artele spectacolului muzical x 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

122.  Compoziţie muzicală x 

123.  Dirijat x 

124.  Interpretare muzicală x 

125.  Interpretare muzicală - canto x 

126.  Interpretare muzicală - instrumente x 

127.  Muzicologie x 

128.  Muzică religioasă x 

129.  Pedagogie muzicală x 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
130.  Artă sacră x 

 
DCL, DI, DR, R, 

DCR, RA 
ARTE 

MUZICĂ 131.  Artele spectacolului muzical x 
Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Coregrafie 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

TEATRU 132.  Artele spectacolului (coregrafie) x 

 

      ** cu modul de instrument 
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       CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*) 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 

L- G/P- LM /A-C 

 

G/PM, GPC - 

 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru 

studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul 

de licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universita

re de 

masterat              

EM-EA; 

EM 
EM   

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului 

muzical 

MUZICĂ 

1. Arta muzicală 

2. Arta spectacolului liric 

3. Artele spectacolului muzical 

4. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat 

5. Educaţie muzicală 

6. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale 

religioase  

7. Elemente de complementaritate pentru educaţia 

muzicală 

8. Interpretare muzicală 

9. Meloterapie 

10. Muzică şi cultură pop 

11. Muzicologie, compoziţie, dirijat 

12. Pedagogia artei dirijorale 

13. Pedagogie muzicală 

14. Stil şi limbaj compoziţional 

15. Stilistică dirijorală 

16. Sinteză muzicologică 

17. Stilistica interpretării muzicale 

18. Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală 

19. Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi 

vocală 

20. Tehnica şi arta muzicală din secolul XX 

21. Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

  

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - 

canto 

Interpretare muzicală - 

instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 
senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  

**MI (funcţie 

de instrument),  

**IA, JMU, 

TSD, IM, FM, 

A, AO, AC, 

**ACO, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AC, AO, 

**CO 

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului 

muzical 

MUZICĂ 

1. Stil şi limbaj compoziţional 

2. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat 

3. Muzicologie, compoziţie, dirijat 

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: muzică 

instrumentală / studii 

teoretice / ansambluri 

muzicale vocale şi 

instrumentale 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - 

canto 

Interpretare muzicală - 

instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 
disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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**MI (funcţie 

de instrument), 

**IA, TSD, IM, 

FM, A, AO,AC, 

EFM, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, AO, AC, 

**CO 

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ 

1. Stilistică dirijorală 

2. Sinteză muzicologică 

3. Compoziţie, Muzicologie, 

Dirijat 

4. Muzicologie, compoziţie, dirijat 

5. Pedagogia artei dirijorale 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: muzică 

instrumentală / studii 

teoretice / ansambluri 

muzicale vocale şi 

instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  

**MI (funcţie 

de instrument), 

**IA,  JMU, 

TSD, IM, AO, 

AC, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument) , 

**IA, TSD, AO, 

AC, **CO 

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ Muzică şi cultură pop x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: 

muzică instrumentală / studii 

teoretice/ ansambluri muzicale 

vocale şi instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  

MI (funcţie de 

instrument),  

IA, JMU, TSD, 

IM, ACO, MC, 

CO 

MI (funcţie de 

instrument), IA, 

TSD , CO 

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ 

1. Interpretare muzicală 

2. Stilistica interpretării muzicale 

3. Stilistică interpretativă, 

instrumentală şi vocală 

4. Stil şi performanţă în interpretarea 

instrumentală şi vocală 

5. Vocal şi instrumental în arta 

muzicală camerală 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: 

muzică instrumentală / muzică 

de cameră / studii teoretice 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 
disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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  ****C, ****IV  

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ 
Pedagogie muzicală**** 

 
x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: artă vocală 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 
senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  

**MI (funcţie 

de instrument), 

**IA, TSD, IM, 

AF, EFM, ACO, 

**CO 

**MI (funcţie de 

instrument), **IA, 

TSD, **CO 

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ Pedagogie muzicală x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: muzică 

instrumentală / studii 

teoretice 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  ***MVTR  

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ 

1. Pedagogie muzicală*** 

2. Educaţie muzicală*** 

3. Educaţie muzicală contemporană şi culturi 

muzicale religioase*** 

4. Elemente de complementaritate pentru 

educaţia muzicală*** 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: artă 

vocală 

 (programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 
disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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AA,  IT, 

REG, ITS, 

MA 

 

ARTE  

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

TEATRU 

1. Arta actorului 

2. Arta actorului. Metode de înnoire a 
mijloacelor de expresie 

3. Arta regizorului de teatru 

4. Artele spectacolului teatral 
5. Arta interpretării caracterelor 

dramatice 

6. Design, lumină şi sunet în artele 
spectacolului 

7. Tehnologii digitale în spectacolul 

contemporan 
8. Teatru, film şi multimedia 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Arta actorului 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului 

mânuitor de păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ 
Artele spectacolului liric 

 
x 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului 

mânuitor de păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

 Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) 
organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 

pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  AA, IT, ITS  ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

TEATRU Scriere dramatică x 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului 

mânuitor de păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi 

TV, multimedia: sunet-montaj, 

comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) 

organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 

pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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  IT, ITS, MA  ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

TEATRU 

1. Teatrologie - management şi 

marketing cultural 

2. Teoria şi practica 
managementului instituţiilor şi 

evenimentelor culturale 

3. Teatrologie. Impresariat artistic 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Arta actorului 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de 

păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 

multimedia: sunet-montaj, comunicare 

audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) 

organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 
pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  
IT, REG, 

MA, ITS 
 ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

TEATRU Arta regizorului x 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de 

păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media (regie de film 

şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet-

montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată  cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) 

organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 
pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  
AA,  IT, 

ITS, MA 
 ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

TEATRU Arta actorului de teatru de animaţie x 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de 

păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media (regie de film 

şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet-

montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 
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Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 

programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) 

organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 

pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  
 IT, REG, 

ITS, MA 
 ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 
Arta regiei de film x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Arta actorului 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de 

păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media (regie de film 

şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet-

montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă 
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu 

specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) 

organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 

pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  
IT, ITS, 

REG 
 ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

1. Dramaturgie cinematografică. 
Scenaristică Film şi TV 
 

2. Scenaristică 
 

x 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de 

păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media (regie de film 

şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet-

montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 
senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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DCL, DC, 

DR, DCR, 

D, RI, IB, 

RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, 

R, DCR, RA 
ARTE 

MUZICĂ Artele spectacolului muzical 

TEATRU Artă coregrafică x 

Coregrafie 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

TEATRU 

Artele spectacolului (actorie) 

Artele spectacolului (coregrafie) 

Artele spectacolului (regie) 

Artele spectacolului (regie de teatru) 

Artele spectacolului (arta actorului mânuitor 

de păpuşi şi marionete) 

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) 

Teatrologie (management cultural) 

Teatrologie (jurnalism teatral) 

CINEMATO-

GRAFIE ŞI 

MEDIA 

Cinematografie, fotografie, media 

(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 

multimedia: sunet-montaj, comunicare 

audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 

filmologie) 

Filmologie 

Notă. (1) Încadrarea pe catedrele menţionate în acest tabel în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda 

disciplinele menţionate în acest tabel conform prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 
senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

      * liceu, gimnaziu/primar, liceu muzică/artă-coregrafie, gimnaziu/primar muzică/artă, gimnaziu/primar coregrafie 

      ** cu modul de instrument 

      *** cu modul de folclor 

      **** cu modul de canto 
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Aria curriculară : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Disciplinele: Educaţie fizică şi sport; Kinetoterapie 

 

Învăţământ preuniversitar 

 

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
 

Programa – probe de concurs 

teoretice şi practice 
Nivel 

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / 

DOMENIUL 

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Învăţământ  

universitar 

de 

lungă 

durată 

Învăţământ  

universitar 

de 

scurtă 

durată 

Învăţământ  

post 

liceal 

Învăţământ general : 

liceal /   anul de completare/ 

gimnazial / primar/ 

Învăţământ special (deficienţe moderate 

sau uşoare)/ Învăţământ special 

(deficienţe grave, severe, profunde sau 

asociate)*** 

 

Educaţie fizică  

şi sport 

 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ 

ŞI SPORT 

 

1.  Educaţie fizică şi sport1) x   
Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi sport 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

2.  Educaţie fizică şi management în sport1) x   

3.  Educaţie fizică militară şi sport1) x   

4.  Educaţie fizică (militară ) 1) x   

5.  
Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina 

sportivă1) 
x   

Învăţământ general :   

  anul de completare/ gimnazial / 

primar / Învăţământ special (deficienţe 

moderate sau uşoare)/ Învăţământ 

special (deficienţe grave, severe, 

profunde sau asociate)*** 

Educaţie fizică  

şi sport 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT 

6.  Educaţie fizică 1)  x  

Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi sport 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Învăţământ 

sportiv (vocaţional) : 

liceal / gimnazial / 

primar* 

 

Educaţie fizică 

şi sport: pregătire sportivă de 

specialitate2) 

Disciplinele sportive care se predau în 

unităţile în care sunt organizate clase cu 

program sportiv şi/sau grupe de club 

sportiv  şcolar 

 

 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ 

 ŞI SPORT 

7.  Educaţie fizică şi sport2) x   Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi sport; 
Probă practico – metodică 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

8.  Educaţie fizică şi management în sport2) x   

9.  Educaţie fizică militară şi sport2) x   

10.  
Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina 

sportivă2) 
x   

Cluburi sportive   şcolare /  

Palatele copiilor / Cluburile copiilor 

Educaţie fizică  

şi sport : 

pregătire sportivă de specialitate2) 

Disciplinele sportive care se predau în 

secţiile de club sportiv şcolar 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ 

ŞI SPORT 

11.  Educaţie fizică şi sport2) x   Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi sport 
Probă practico – metodică 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

12.  Educaţie fizică şi management în sport2) x   

13.  Educaţie fizică militară şi sport2) x   

14.  
Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina 

sportivă2) 
x   

15.  
Educaţie fizică şi sport,  măiestrie sportivă 

(antrenori2) )** 
 x  

Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi sport – 

antrenori; 
Probă practico – metodică 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

16.  Măiestrie sportivă şi acrobatică2) **  x  

17.  Măiestrie sportivă (antrenori2) )**  x x 

Învăţământ special preşcolar/ 

Învăţământ special primar/ 

Învăţământ special gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii din învăţământul 

special/ 

Învăţământ special liceal 

Kinetoterapie 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ 

 ŞI SPORT 

18.  Kinetoterapie x   

Probă teoretică: Kinetoterapie 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

MEDICINĂ 19.  Fiziokinetoterapie x   

Învăţământ special preşcolar/ 

Învăţământ special primar/ 

Învăţământ special gimnazial/ Şcoala 

de arte şi meserii din învăţământul 

special*** 

Kinetoterapie MEDICINĂ 20.  Balneo – fiziokinetoterapie şi recuperare  x  

Notă.    La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993 ;  
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o 

nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

* Candidaţii vor fi examinaţi după programa de educaţie fizică şi sport, alta decât programa pentru antrenori. 
** Funcţiile de antrenor se ocupă conform prevederilor art. 7  alin. (4) din Legea nr. 128/1997 cu modificările şi completările ulterioare. Candidaţii vor fi examinaţi după programa de educaţie fizică şi sport pentru antrenori. 

 
1)

 Indiferent de specializarea în disciplina sportivă. 
 2) 

Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

Învăţământ general :   

   gimnazial / Învăţământ 

special (deficienţe moderate 

sau uşoare)/ Învăţământ 

special (deficienţe grave, 

severe, profunde sau 

asociate)*** 

Educaţie fizică  

şi sport 

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

21.  Educaţie fizică şi sportivă1) x Probă teoretică: 

Educaţie fizică  

şi sport 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     
22.  Educaţie fizică şi sportivă1) x 

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

23.  Sport şi performanţă motrică1) x 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     
24.  Sport şi performanţă motrică1) x 

Cluburi sportive   

şcolare /  

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

Educaţie fizică  

şi sport : 

pregătire sportivă de 

specialitate2) 

Disciplinele sportive 

care se predau în 

secţiile de club sportiv 
şcolar 

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

25.  Sport şi performanţă motrică2) x 
Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi 

sport 
Probă practico – 

metodică 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     
26.  Sport şi performanţă motrică2) x 

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     

27.  Educaţie fizică şi sportivă2) x 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     
28.  Educaţie fizică şi sportivă2) x 

Învăţământ special 

preşcolar/ Învăţământ 

special primar/ 

Învăţământ special 

gimnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul special *** 

Kinetoterapie 

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 

SPORT     

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 

SPORT     
29.  Kinetoterapie şi motricitate specială x Probă teoretică: 

Kinetoterapie 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT     
30.  Kinetoterapie şi motricitate specială x 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE 31.  Balneo fiziokinetoterapie şi recuperare x 

     1)
 Indiferent de specializarea în disciplina sportivă. 

     2) 
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei. 

 

 

(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 

privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5616/2010.  
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a 

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din 

cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat              

Învăţământ general: 

liceal / anul de 

completare/ 

gimnazial / primar/ 

Învăţământ special 

(deficienţe moderate sau 

uşoare)/ Învăţământ 

special (deficienţe 

grave, severe, 

profunde sau 

asociate)**/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul 

special** 

Educaţie fizică  

şi sport 

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

1. Antrenament şi performanţă1) 

2. Antrenament şi performanţă sportivă1) 
3. Activităţi fizice adaptate1) 

4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară1) 

5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare1) 
6. Activităţi motrice de timp liber1) 

7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber1) 

8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme1) 
9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber1) 

10. Diagnoză şi prognoză psihomotrică1) 

11. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber1) 
12. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism1) 

13. Educaţie fizică şi antrenament sportiv1) 

14. Educaţie fizică şi sport şcolar1) 
15. Educaţie fizică şi sportivă1) 

16. Educaţie fizică şi sportivă şcolară1) 

17. Educaţie fizică - sport - recreere1) 
18. Fitness şi estetică corporală1) 

19. Fitness şi performanţă motrică1) 
20. Management şi marketing în sport1) 

21. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele 

sportive1) 
22. Managementul activităţilor sportive1) 

23. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport1) 

24. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive1) 
25. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi 

sportive1) 

26. Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi 
sportive1) 

27. Performanţă în sport1) 

28. Performanţă sportivă1) 
29. Performanţă sportivă şi management în sport1) 

30. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane1) 

31. Sport, turism şi activităţi de timp liber1) 
32. Sport şi performanţă motrică1) 

 
 

 

 
 

 
x 

 

 
 

 

 

Probă teoretică: 

Educaţie fizică  

şi sport 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Sport şi 

performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

Sport şi 

performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

Notă.(1) Încadrarea pe catedre de educaţie fizică şi sport în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii 

universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre 

de educaţie fizică şi sport  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului                 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
     1)

 Indiferent de specializarea în disciplina sportivă. 
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Cluburi sportive   

şcolare /  

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

Educaţie fizică  

şi sport : 

pregătire sportivă de 

specialitate2) 

Disciplinele sportive 

care se predau în 

secţiile de club sportiv 

şcolar 

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

1. Antrenament şi performanţă2) 

2. Antrenament şi performanţă sportivă2) 

3. Activităţi fizice adaptate2) 
4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară2) 

5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare2) 

6. Activităţi motrice de timp liber2) 
7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber2) 

8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme2) 

9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber2) 
10. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber2) 

11. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism2) 

12. Educaţie fizică şi antrenament sportiv2) 
13. Educaţie fizică şi sport şcolar2) 

14. Educaţie fizică şi sportivă2) 

15. Educaţie fizică şi sportivă şcolară2) 
16. Educaţie fizică - sport - recreere2) 

17. Fitness şi estetică corporală2) 

18. Fitness şi performanţă motrică2) 

19. Performanţă în sport2) 

20. Performanţă sportivă2) 

21. Performanţă sportivă şi management în sport2) 
22. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane2) 

23. Sport, turism şi activităţi de timp liber2) 

24. Sport şi performanţă motrică2) 

x 

Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi 

sport 
Probă practico – 

metodică 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 

Sport şi performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

Sport şi performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

Notă.(1) Încadrarea pe catedre de educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de specialitate în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu 

diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care 

conferă dreptul de a ocupa catedre de educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de specialitate în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 

senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului                 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Învăţământ special 

preşcolar/ Învăţământ 

special primar/ 

Învăţământ special 

gimnazial/ Şcoala de 

arte şi meserii din 

învăţământul special/ 

Învăţământ special 

liceal 

Kinetoterapie 

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT 

1. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională 

2. Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor 

3. Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie 

4. Kinetoterapia în traumatologia sportivă 

5. Kinetoterapie în reeducare funcţională 

6. Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi 

7. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică 

8. Kinetoterapie la domiciliu 

9. Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică 

10. Nutriţie şi remodelare corporală 

11. Recuperare - reeducare motrică şi somato-funcţională 

x 

Probă teoretică: 

Kinetoterapie 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 

Sport şi performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

Sport şi performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

Notă.(1) Încadrarea pe catedre de kinetoterapie în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de 
licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de kinetoterapie 

în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale 
senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului                 

nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

    2) 
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei. 
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Postul: Profesor documentarist 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi 

de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

                                                                                        Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

 

Centre de 

documentare şi 

informare 

Profesor 

documentarist 

FILOLOGIE 

1.  Biblioteconomie x x 

PROFESORI 

DOCUMENTARIŞTI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

2.  Bibliologie x  

3.  Bibliologie şi biblioteconomie x  

4.  Bibliologie şi ştiinţa informării x  

5.  Bibliologie şi ştiinţa informării* x  

6.  Biblioteconomie şi ştiinţa informării* x  

7.  Ştiinţa informării* x  

8.  Profesori documentarişti* x  

9.  Limba şi literatura română - Bibliologie x  

10.  Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x  

11.  Biblioteconomie - Limba şi literatura română  x  

12.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x  

13.  Biblioteconomie - Limba şi literatura străină/maternă  x  

14.  Bibliologie şi muzeologie x x 

15.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura străină/maternă x  

16.  Ştiinţa informării şi comunicării x  

BIBLIOTECONOMIE 17.  Biblioteconomie- arhivistică x  

ISTORIE  
18.  Istorie - Biblioteconomie x  

19.  Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 20.  Profesori documentarişti* x  

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
21.  Biblioteconomie şi ştiinţa informării* x  

22.  Profesori documentarişti* x  

* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa   

într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 
       Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă: 

      (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;  

      (2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o 
nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

 

 

Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare de 

licenţă 

Centre de documentare 

şi informare 

Profesor 

documentarist 

ŞTIINTE SOCIALE 

ŞI POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII 
23.  Biblioteconomie şi ştiinţa informării x 

PROFESORI 

DOCUMENTARIŞTI 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 

/ 2010) 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie 

şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 
Domeniul de licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare de 

masterat              

Centre de 

documentare şi 

informare 

Profesor 

documentarist 

ŞTIINTE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII 

 

 

1. Ştiinţele informării şi documentării 

 

2. Ştiinţele informării şi documentării (Biblioteconomie si arhivistică) 

 

3. Profesor documentarist 
 

 

 

 
 

 

 
x 

 

 
 

 

 

PROFESORI 

DOCUMENTARIŞTI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
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