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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 

Nivel  Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Învăţământ 
universitar 
de scurtă  

durată 

Învăţă-
mânt 
post-  
liceal 

Învăţă-
mânt 
liceal 

Programa - 
probă de concurs 

1. Institutori* x   
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* - Limba rromani x   

16. Institutori - Educator de psihopedagogie 
specială x   

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

17. Educator şi psihopedagogie specială x   
18. Institutori - învăţământ preşcolar x   PEDAGOGIE 
19. Institutori* - învăţământ primar x   
20. Educatoare  x x 
21. Educatoare - Învăţător  x x 
22. Învăţător - Educatoare  x x 
23. Educator - Învăţător   x 

Învăţământ 
preşcolar Educatoare 

PEDAGOGIC 

24. Învăţător - Educator   x 

Limba şi literatura 
română 

şi 
metodica predării 

activităţilor 
instructiv-

educative în 
grădiniţa de copii 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

 nr. 5462 / 2005) 

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. 
 
* Este necesar modulul de preşcolar  
 

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 concursul naţional de limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobată 
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5462/2005 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 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2530/2007. 

 



 3
                       

 
 

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 

Nivel  Postul Domeniul fundamental 
Domeniul pentru 

studiile 
universitare de licenţă    

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenţă 

Programa - 
probă de concurs 

Învăţământ 
preşcolar Educatoare ŞTIINŢE SOCIALE ŞI 

POLITICE 
ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI           25. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar                 x 

Limba şi literatura 
română 

şi 
metodica predării 

activităţilor 
instructiv-

educative în 
grădiniţa de copii 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5462 / 2005) 
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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 

 
Nivel  Postul PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Învăţământ 
universitar 
de scurtă  

durată 

Învăţă-
mânt 
post-  
liceal 

Învăţă-
mânt 
liceal 

Programa - 
probă de concurs 

1. Institutori  x   
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 - Limba rromani x   
15. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x   

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

16. Educator şi psihopedagogie specială (promoţia 2003) x   
PEDAGOGIE 17. Institutori - învăţământ primar x   

18. Învăţător  x x 
19. Educatoare - Învăţător  x x 
20. Învăţător - Educatoare  x x 
21. Cântăreţi bisericeşti - Învăţător  x x 
22. Cantori - Învăţător  x x 
23. Învăţător - maistru  x x 
24. Învăţătoare - maistră  x x 
25. Educator - Învăţător   x 

Învăţământ 
primar Învăţător 

PEDAGOGIC 

26. Învăţător - Educator   x 

Limba şi 
literatura 
română şi 
metodica 

predării limbii şi 
literaturii 
române; 

institutori / 
învăţători 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  
nr. 5287 / 2004) 

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 concursul naţional de limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române; institutori / învăţători, aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/2004 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 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2530/2007. 
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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 

Nivel  Postul Domeniul fundamental 
Domeniul pentru 

studiile 
universitare de licenţă    

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenţă 

Programa - 
probă de concurs 

Învăţământ 
primar Învăţător ŞTIINŢE SOCIALE ŞI 

POLITICE 
ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI           27. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar                 x 

Limba şi literatura 
română şi 

metodica predării 
limbii şi literaturii 
române; institutori 

/ învăţători 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

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

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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

                                                                                             Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de lungă 
durată 

de scurtă 
durată 

Programa - 
probă de 
concurs 

1. Limba şi literatura română x  
2. Limba română x  
3. Literatura universală şi comparată x  
4. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură străină/maternă x  
5. Limba şi literatură 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. Filologie x  
9. Filologie clasică x  
10. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  
11. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă  x  
12. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x  
13. Limba română – Limba străină/maternă x  
14. Limba şi literatura română - Balcanologie x  
15. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x  
16. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x  
17. Limba şi literatura română - Etnologie x  
18. Biblioteconomie - Limba şi literatura română  x  
19. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x  
20. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română  x  
21. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x  
22. Limba străină/maternă - Limba română x  
23. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română  x  
24. Limba maghiară - Limba şi literatura română  x  
25. Limba şi literatura română - Limba latină x  
26. Limba şi literatura română - Bibliologie x  
27. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x  
28. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x  
29. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x  
30. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x  
31. Limba şi literatura străină/maternă -  Limba română x  

 
 
 
 

FILOLOGIE 

32. Limba şi literatura română - Istorie x  
33. Filosofie - Limba şi literatura română    x  FILOSOFIE 34. Pedagogie – Limba şi literatura română  x  

ISTORIE 35. Istorie – Limba şi literatura română x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 36. Pedagogie – Limba şi literatura română  x  

37. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x  
38. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x  
39. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  
40. Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x  
41. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x  
42. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x  
43. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x  
44. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x  
45. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x  
46. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x  
47. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x  
48. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x  

 
Învăţământ 

liceal / 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba şi literatura 
română 

TEOLOGIE 

49. Teologie adventistă  didactică - Limba şi literatura română x  

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 
ministrului educaţiei 

şi cercetării  
nr. 5287/2004) 
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50. Limba şi literatura română  x 
51. Limba română  x 
52. Literatura universală şi comparată  x 
53. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă  x 
54. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă  x 
55. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română  x 
56. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română  x 
57. Limba română - Limba străină/maternă  x 
58. Limba străină/maternă - Limba română  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

 

Limba şi 
literatura 
română 

FILOLOGIE 

59. Limba şi literatura română - Istorie  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 
ministrului educaţiei 

şi cercetării  
nr. 5287 / 2004) 

60. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  
61. Limbi clasice x  
62. Limba şi literatura română - Limba latină x  
63. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  
64. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x  
65. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  
66. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x  
67. Limba şi literatura latină (Limbă clasică) – Limbă şi literatură străină/maternă x  

FILOLOGIE 

68. Limbă şi literatură străină/maternă -  Limba şi literatura latină (Limbă clasică)  x  
69. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  
70. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  TEOLOGIE 
71. Teologie romano – catolică didactică – Limba latină x  
72. Istorie - Limba şi literatura latină x  

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

Limba latină 

FILOSOFIE 74. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

LIMBA 
LATINĂ 

(programa aprobată 
prin ordinul 

ministrului educaţiei 
şi cercetării 

 nr. 5287 / 2004) 

75. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x  
76. Limbi clasice x  
77. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  
78. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x  
79. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x  

FILOLOGIE 

80. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x  
81. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  TEOLOGIE 82. Teologie ortodoxă  didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

ISTORIE 83. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

Limba greacă 
veche 

FILOSOFIE 84. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x  

LIMBA 
GREACĂ 
VECHE 
(ELINĂ) 

(programa aprobată 
prin ordinul 

ministrului educaţiei 
şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

85. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (bulgară) x  

Limba bulgară -
maternă FILOLOGIE 

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

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

BULGARĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată 
prin ordinul 

ministrului educaţiei 
şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
87. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă) x  
88. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x  
89. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă  x  
90. Limba şi literatura sârbă şi croată - Limba şi literatura străină/maternă x  

 
Învăţământ liceal / 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba sârbă-
maternă FILOLOGIE 

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

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

SÂRBĂ  
MATERNĂ 

(programa aprobată 
prin ordinul 

ministrului educaţiei 
şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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92. Limba şi literatura maghiară x  
93. Limba şi literatura maghiară – Istorie x  
94. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română  x  
95. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă  x  
96. Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă  x  
97. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x  
98. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x  
99. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x  
100. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  
101. Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x  
102. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară  x  
103. Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x  
104. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x  
105. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x  
106. Limbi şi literaturi străine (maghiară) x  
107. Traducători (maghiară) x  
108. Traducere – Interpretariat (maghiară) x  

FILOLOGIE 

109. Traducere şi interpretare (maghiară) x  
ISTORIE  110. Istorie – Limba şi literatura maghiară x  

GEOGRAFIE 111. Geografie – Limba şi literatura maghiară x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 112. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

FILOSOFIE 113. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
114. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  
115. Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x  
116. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x  
117. Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x  
118. Teologie greco-catolică  didactică – Limba şi literatura maghiară x  
119. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x  
120. Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x  

 
Învăţământ liceal / 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba maghiară- 
maternă 

TEOLOGIE 

121. Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x  
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba maghiară- 
maternă FILOLOGIE 122. Limba şi literatura maghiară  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 
MAGHIARĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată 
prin ordinul 

ministrului educaţiei 
şi cercetării  

nr. 5612/2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9
123. Limba şi literatura cehă x  
124. Limba cehă x  
125. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română  x  
126. Limba şi literatura română – Limba şi literatura cehă x  
127. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x  
128. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x  
129. Limba şi literatura cehă – Limba română x  
130. Limba română - Limba şi literatura cehă x  
131. Limba cehă - Limba şi literatura română x  
132. Limba şi literatura română - Limba cehă x  
133. Limba cehă - Limba şi literatura străină/maternă x  
134. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x  
135. Limba şi literatura cehă - Limba străină/maternă  x  
136. Limba străină/maternă - Limba şi literatura cehă x  
137. Limba cehă – Limba străină/maternă x  
138. Limba străină/maternă - Limba cehă x  
139. Limbi moderne aplicate (cehă) x  
140. Limbi moderne aplicate (cehă – limbă străină/maternă) x  
141. Limbi şi literaturi străine (cehă) x  
142. Traducători (cehă) x  
143. Traducere – Interpretariat (cehă) x  
144. Traducere şi interpretare (cehă) x  

FILOLOGIE 

145. Biblioteconomie – Limba şi literatura cehă x  
GEOGRAFIE 146. Geografie – Limba şi literatura cehă x  

ISTORIE 147. Istorie – Limba şi literatura cehă x  
148. Teologie reformată - Limba şi literatura cehă x  
149. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura cehă x  
150. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura cehă x  
151. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura cehă x  
152. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura cehă x  
153. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura cehă x  
154. Teologie baptistă - Limba şi literatura cehă x  

TEOLOGIE 

155. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura cehă x  
JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 156. Jurnalistică - Limba şi literatura cehă x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 157. Pedagogie - Limba cehă x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba cehă- 
maternă 

FILOSOFIE 158. Pedagogie - Limba cehă x  
159. Limba şi literatura cehă  x 
160. Limba cehă  x 
161. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
162. Limba cehă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
163. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă  x 
164. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă  x 
165. Limba cehă – Limba străină/maternă  x 
166. Limba străină/maternă - Limba cehă  x 
167. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura română  x 
168. Limba cehă – Limba şi literatura română  x 
169. Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă  x 
170. Limba şi literatura română - Limba cehă  x 
171. Limba şi literatura cehă – Limba română  x 
172. Limba cehă – Limba română  x 
173. Limba română - Limba şi literatura cehă  x 

Învăţământ 
gimnazial/ 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Limba cehă- 
maternă FILOLOGIE 

174. Limba română - Limba cehă  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

CEHĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată 
prin ordinul 

ministrului educaţiei 
şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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175. Limba şi literatura croată x  
176. Limba croată x  
177. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română  x  
178. Limba şi literatura română – Limba şi literatura croată x  
179. Limba şi literatura română – Limbi balcanice (croată) x  
180. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x  
181. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x  
182. Limba şi literatura croată – Limba română x  
183. Limba română - Limba şi literatura croată x  
184. Limba croată - Limba şi literatura română x  
185. Limba şi literatura română - Limba croată x  
186. Limba croată - Limba şi literatura străină/maternă x  
187. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x  
188. Limba şi literatura croată - Limba străină/maternă  x  
189. Limba străină/maternă - Limba şi literatura croată x  
190. Limba croată – Limba străină/maternă x  
191. Limba străină/maternă - Limba croată x  
192. Limbi moderne aplicate (croată) x  
193. Limbi moderne aplicate (croată – limbă străină/maternă) x  
194. Limbi şi literaturi străine (croată) x  
195. Traducători (croată) x  
196. Traducere – Interpretariat (croată) x  
197. Traducere şi interpretare (croată) x  
198. Limba şi literatura sârbă şi croată-Lima şi literatura străină/maternă x  
199. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x  

FILOLOGIE 
 

200. Biblioteconomie – Limba şi literatura croată x  
GEOGRAFIE 201. Geografie – Limba şi literatura croată x  

ISTORIE 202. Istorie – Limba şi literatura croată x  
203. Teologie reformată - Limba şi literatura croată x  
204. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura croată x  
205. Teologie ortodoxă  didactică - Limba şi literatura croată x  
206. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura croată x  
207. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura croată x  
208. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura croată x  
209. Teologie baptistă - Limba şi literatura croată x  

TEOLOGIE 

210. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura croată x  
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 211. Jurnalistică - Limba şi literatura croată x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 212. Pedagogie - Limba croată x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba croată- 
maternă 

FILOSOFIE 213. Pedagogie - Limba croată x  
214. Limba şi literatura croată  x 
215. Limba croată  x 
216. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura străină/maternă  x 
217. Limba croată – Limba şi literatura străină/maternă  x 
218. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată  x 
219. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată  x 
220. Limba croată – Limba străină/maternă  x 
221. Limba străină/maternă - Limba croată  x 
222. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura română  x 
223. Limba croată – Limba şi literatura română  x 
224. Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată  x 
225. Limba şi literatura română - Limba croată  x 
226. Limba şi literatura croată – Limba română  x 
227. Limba croată – Limba română  x 
228. Limba română - Limba şi literatura croată  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba croată- 
maternă FILOLOGIE 

229. Limba română - Limba croată  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

CROATĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  
nr. 5287 / 2004) 
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230. Limba şi literatura engleză x  
231. Limba engleză x  
232. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română  x  
233. Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x  
234. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x  
235. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x  
236. Limba şi literatura engleză – Limba română x  
237. Limba română - Limba şi literatura engleză x  
238. Limba engleză - Limba şi literatura română x  
239. Limba şi literatura română - Limba engleză x  
240. Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x  
241. Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x  
242. Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă  x  
243. Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x  
244. Limba engleză – Limba străină/maternă x  
245. Limba străină/maternă - Limba engleză x  
246. Limba română - Limba engleză x  
247. Limba engleză - Limba română x  
248. Limbi moderne aplicate (engleză) x  
249. Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x  
250. Limbi şi literaturi străine (engleză) x  
251. Traducători (engleză) x  
252. Traducere – Interpretariat (engleză) x  
253. Traducere şi interpretare (engleză) x  
254. Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x  
255. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x  
256. Engleză – Studii americane x  
257. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x  
258. Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x  
259. Literatura universală şi comparată - Limba engleză x  

FILOLOGIE 
 

260. Limba engleză - Literatura universală şi comparată x  

Limba engleză 

GEOGRAFIE 261. Geografie – Limba şi literatura engleză x  
Limba engleză –  

Geografie (*) GEOGRAFIE 262. Geografie – Limba şi literatura engleză x  

Limba engleză – Istorie (*) ISTORIE 263. Istorie – Limba şi literatura engleză x  
ISTORIE 264. Istorie – Limba şi literatura engleză x  

265. Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x  
266. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x  
267. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x  
268. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x  
269. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x  
270. Teologie ortodoxă  didactică - Limba şi literatura engleză x  
271. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x  
272. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x  
273. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x  
274. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x  
275. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x  
276. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x  
277. Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x  
278. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba engleză TEOLOGIE 

279. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x  

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 

5287 / 2004) 
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JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 280. Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 281. Pedagogie - Limba engleză x  
FILOSOFIE 282. Pedagogie - Limba engleză x  

283. Limba şi literatura engleză  x 
284. Limba engleză  x 
285. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura străină/maternă  x 
286. Limba engleză – Limba şi literatura străină/maternă  x 
287. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura engleză  x 
288. Limba şi literatura străină/maternă – Limba engleză  x 
289. Limba engleză – Limba străină/maternă  x 
290. Limba străină/maternă - Limba engleză  x 
291. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română  x 
292. Limba engleză – Limba şi literatura română  x 
293. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  x 
294. Limba şi literatura română - Limba engleză  x 
295. Limba şi literatura engleză – Limba română  x 
296. Limba engleză – Limba română  x 
297. Limba română - Limba şi literatura engleză  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba engleză 

FILOLOGIE 

298. Limba română - Limba engleză  x 
299. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x  
300. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x  
301. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x  
302. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x  
303. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x  
304. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x  
305. Limba engleză – Limba franceză x  
306. Limba franceză - Limba engleză x  
307. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

1. Limba engleză –  
Limba franceză 

(*) 
 

2. Limba engleză  

FILOLOGIE 

308. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x  
309. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză  x 
310. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză  x 
311. Limba şi literatura franceză - Limba engleză  x 
312. Limba şi literatura engleză - Limba franceză  x 
313. Limba franceză - Limba şi literatura engleză  x 
314. Limba engleză - Limba şi literatura franceză  x 
315. Limba engleză – Limba franceză  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

1. Limba engleză –  
Limba franceză 

(*) 
 

2. Limba engleză  

FILOLOGIE 

316. Limba franceză - Limba engleză  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287 / 2004) 

 
(*) Numai pentru mediul rural 
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317. Limba şi literatura franceză x  
318. Limba franceză x  
319. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română  x  
320. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x  
321. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x  
322. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x  
323. Limba şi literatura franceză – Limba română x  
324. Limba română - Limba şi literatura franceză x  
325. Limba franceză - Limba şi literatura română x  
326. Limba şi literatura română - Limba franceză x  
327. Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x  
328. Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x  
329. Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă  x  
330. Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x  
331. Limba franceză – Limba străină/maternă x  
332. Limba străină/maternă - Limba franceză x  
333. Limba română - Limba franceză x  
334. Limba franceză - Limba română  x  
335. Limbi moderne aplicate (franceză) x  
336. Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x  
337. Limbi şi literaturi străine (franceză) x  
338. Traducători (franceză) x  
339. Traducere – Interpretariat (franceză) x  
340. Traducere şi interpretare (franceză) x  
341. Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x  
342. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x  
343. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x  
344. Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x  
345. Literatura universală şi comparată - Limba franceză x  

FILOLOGIE 

346. Limba franceză - Literatura universală şi comparată x  

Limba franceză 

GEOGRAFIE 347. Geografie – Limba şi literatura franceză x  
Limba franceză – 

Geografie (*) GEOGRAFIE 348. Geografie – Limba şi literatura franceză x  

Limba franceză ISTORIE 349. Istorie – Limba şi literatura franceză x  
Limba franceză – 

Istorie (*) ISTORIE 350. Istorie – Limba şi literatura franceză x  

351. Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x  
352. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x  
353. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x  
354. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x  
355. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x  
356. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x  
357. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x  
358. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x  
359. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x  
360. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x  
361. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x  
362. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x  
363. Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x  
364. Teologie baptistă  - Litere (Limba şi literatura franceză) x  

Învăţământ 
liceal/ 

Şcoala de arte şi 
meserii /  Anul 
de completare/ 

Învăţământ 
gimnazial 

Limba franceză TEOLOGIE 

365. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x  

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287 / 2004) 
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JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 366. Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x  

FILOSOFIE 367. Pedagogie - Limba franceză x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 368. Pedagogie - Limba franceză x  

369. Limba şi literatura franceză  x 
370. Limba franceză  x 
371. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura străină/maternă  x 
372. Limba franceză – Limba şi literatura străină/maternă  x 
373. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză  x 
374. Limba şi literatura străină/maternă - Limba franceză  x 
375. Limba franceză – Limba străină/maternă  x 
376. Limba străină/maternă - Limba franceză  x 
377. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română  x 
378. Limba franceză – Limba şi literatura română  x 
379. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză  x 
380. Limba şi literatura română - Limba franceză  x 
381. Limba şi literatura franceză – Limba română  x 
382. Limba franceză – Limba română  x 
383. Limba română - Limba şi literatura franceză  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba franceză 

FILOLOGIE 

384. Limba română - Limba franceză  x 
385. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x  
386. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x  
387. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x  
388. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x  
389. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x  
390. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x  
391. Limba engleză – Limba franceză x  
392. Limba franceză - Limba engleză x  
393. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

1. Limba franceză- 
Limba engleză (*) 

 
2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

394. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x  
395. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză  x 
396. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză  x 
397. Limba şi literatura franceză - Limba engleză  x 
398. Limba şi literatura engleză - Limba franceză  x 
399. Limba franceză - Limba şi literatura engleză  x 
400. Limba engleză - Limba şi literatura franceză  x 
401. Limba engleză – Limba franceză  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

1. Limba franceză- 
Limba engleză (*) 

 
2. Limba franceză 

FILOLOGIE 

402. Limba franceză - Limba engleză  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

 
(*) Numai pentru mediul rural 
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403. Limba şi literatura germană x  
404. Limba germană x  
405. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  
406. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x  
407. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x  
408. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x  
409. Limba şi literatura germană – Limba română x  
410. Limba română - Limba şi literatura germană x  
411. Limba germană - Limba şi literatura română x  
412. Limba germană - Limba română x  
413. Limba română - Limba germană x  
414. Limba şi literatura română - Limba germană x  
415. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x  
416. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x  
417. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă  x  
418. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x  
419. Limba germană – Limba străină/maternă x  
420. Limba străină/maternă - Limba germană x  
421. Limbi moderne aplicate (germană) x  
422. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x  
423. Limbi şi literaturi străine (germană) x  
424. Traducători (germană) x  
425. Traducere – Interpretariat (germană) x  
426. Traducere şi interpretare (germană) x  
427. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x  
428. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x  
429. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x  
430. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x  
431. Literatura universală şi comparată - Limba germană x  

FILOLOGIE 
 

432. Limba germană - Literatura universală şi comparată x  

Limba germană 

GEOGRAFIE 433. Geografie – Limba şi literatura germană x  
Limba germană – 

Geografie (*) GEOGRAFIE 434. Geografie – Limba şi literatura germană x  

Limba germană – 
Istorie (*) ISTORIE 435. Istorie – Limba şi literatura germană x  

ISTORIE 436. Istorie – Limba şi literatura germană x  
437. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x  
438. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x  
439. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x  
440. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x  
441. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x  
442. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x  
443. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x  
444. Teologie romano - catolică  - Litere (Limba şi literatura germană) x  
445. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  
446. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x  
447. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x  
448. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  
449. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x  
450. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba germană TEOLOGIE 

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

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

GERMANĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

(*) Numai pentru mediul rural 
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JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 452. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x  

FILOSOFIE 453. Pedagogie - Limba germană x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 454. Pedagogie - Limba germană x  

455. Limba şi literatura germană  x 
456. Limba germană  x 
457. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă  x 
458. Limba germană – Limba şi literatura străină/maternă  x 
459. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană  x 
460. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană  x 
461. Limba germană – Limba străină/maternă  x 
462. Limba străină/maternă - Limba germană  x 
463. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română  x 
464. Limba germană – Limba şi literatura română  x 
465. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană  x 
466. Limba şi literatura română - Limba germană  x 
467. Limba şi literatura germană – Limba română  x 
468. Limba germană – Limba română  x 
469. Limba română - Limba şi literatura germană  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba germană 

FILOLOGIE 

470. Limba română - Limba germană  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

GERMANĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287 / 2004) 
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471. Limba şi literatura germană x  
472. Limba germană  x  
473. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x  
474. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x  
475. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x  
476. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană  x  
477. Limba şi literatura germană  – Limba română x  
478. Limba română - Limba şi literatura germană  x  
479. Limba germană - Limba şi literatura română x  
480. Limba şi literatura română - Limba germană x  
481. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x  
482. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x  
483. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă  x  
484. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x  
485. Limba germană - Limba străină/maternă x  
486. Limba străină/maternă - Limba germană x  
487. Limba germană - Limba română x  
488. Limba română - Limba germană x  
489. Limbi moderne aplicate (germană) x  
490. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x  
491. Limbi şi literaturi străine (germană) x  
492. Traducători (germană) x  
493. Traducere – Interpretariat (germană) x  
494. Traducere şi interpretare (germană) x  
495. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x  
496. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x  
497. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x  
498. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x  
499. Literatura universală şi comparată - Limba germană x  

FILOLOGIE 
 

500. Limba germană - Literatura universală şi comparată x  
GEOGRAFIE 501. Geografie – Limba şi literatura germană x  

ISTORIE 502. Istorie – Limba şi literatura germană  x  
503. Teologie reformată - Limba şi literatura germană  x  
504. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x  
505. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană  x  
506. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană  x  
507. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x  
508. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană  x  
509. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x  
510. Teologie romano - catolică  - Litere (Limba şi literatura germană) x  
511. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  
512. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x  
513. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x  
514. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană  x  
515. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x  

TEOLOGIE 

516. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană  x  
JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 517. Jurnalistică - Limba şi literatura germană  x  

FILOSOFIE 518. Pedagogie - Limba germană  x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba germană 
- maternă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 519. Pedagogie - Limba germană  x  

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

GERMANĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 2530/2007) 
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520. Limba şi literatura germană   x 
521. Limba germană   x 
522. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă  x 
523. Limba germană -Limba şi literatura străină/maternă  x 
524. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană  x 
525. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană  x 
526. Limba germană - Limba străină/maternă  x 
527. Limba străină/maternă - Limba germană  x 
528. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română  x 
529. Limba germană - Limba şi literatura română  x 
530. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană   x 
531. Limba şi literatura română - Limba germană   x 
532. Limba şi literatura germană - Limba română  x 
533. Limba germană  – Limba română  x 
534. Limba română - Limba şi literatura germană   x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba germană 
- maternă FILOLOGIE 

535. Limba română - Limba germană   x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

GERMANĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 2530/2007) 
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536. Limba şi literatura elină x  
537. Limba elină x  
538. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura română  x  
539. Limba şi literatura română – Limba şi literatura elină x  
540. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura străină/maternă x  
541. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x  
542. Limba şi literatura elină – Limba română x  
543. Limba română - Limba şi literatura elină x  
544. Limba elină - Limba şi literatura română x  
545. Limba şi literatura română - Limba elină x  
546. Limba elină - Limba şi literatura străină/maternă x  
547. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x  
548. Limba şi literatura elină - Limba străină/maternă  x  
549. Limba străină/maternă - Limba şi literatura elină x  
550. Limba elină – Limba străină/maternă x  
551. Limba străină/maternă - Limba elină x  
552. Limbi şi literaturi străine (elină) x  
553. Traducători (elină) x  
554. Traducere – Interpretariat (elină) x  
555. Traducere şi interpretare (elină) x  

FILOLOGIE 
 

556. Biblioteconomie – Limba şi literatura elină x  
GEOGRAFIE 557. Geografie – Limba şi literatura elină x  

ISTORIE 558. Istorie – Limba şi literatura elină x  
559. Teologie reformată - Limba şi literatura elină x  
560. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura elină x  
561. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura elină x  
562. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura elină x  
563. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura elină x  

TEOLOGIE 

564. Teologie baptistă - Limba şi literatura elină x  
JURNALISTICĂ / 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 565. Jurnalistică - Limba şi literatura elină x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba greacă 
veche  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 566. Pedagogie - Limba elină x  
567. Limba şi literatura elină  x 
568. Limba elină  x 
569. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura străină/maternă  x 
570. Limba elină – Limba şi literatura străină/maternă  x 
571. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină  x 
572. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină  x 
573. Limba elină – Limba străină/maternă  x 
574. Limba străină/maternă - Limba elină  x 
575. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura română  x 
576. Limba elină – Limba şi literatura română  x 
577. Limba şi literatura română - Limba şi literatura elină  x 
578. Limba şi literatura română - Limba elină  x 
579. Limba şi literatura elină – Limba română  x 
580. Limba elină – Limba română  x 
581. Limba română - Limba şi literatura elină  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba greacă 
veche FILOLOGIE 

582. Limba română - Limba elină  x 

LIMBA 
GREACĂ 
VECHE 
(ELINĂ) 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  
nr. 5287 / 2004) 

 
 



 20
 

583. Limba şi literatura italiană x  
584. Limba italiană x  
585. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română  x  
586. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x  
587. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x  
588. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x  
589. Limba şi literatura italiană – Limba română x  
590. Limba română - Limba şi literatura italiană x  
591. Limba italiană - Limba şi literatura română x  
592. Limba şi literatura română - Limba italiană x  
593. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x  
594. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x  
595. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă  x  
596. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x  
597. Limba italiană – Limba străină/maternă x  
598. Limba străină/maternă - Limba italiană x  
599. Limba română - Limba italiană x  
600. Limba italiană - Limba română x  
601. Limbi moderne aplicate (italiană) x  
602. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x  
603. Limbi şi literaturi străine (italiană) x  
604. Traducători (italiană) x  
605. Traducere – Interpretariat (italiană) x  
606. Traducere şi interpretare (italiană) x  
607. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x  
608. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x  
609. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x  
610. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x  

FILOLOGIE 

611. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x  
GEOGRAFIE 612. Geografie – Limba şi literatura italiană x  

ISTORIE 613. Istorie – Limba şi literatura italiană x  
614. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x  
615. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x  
616. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x  
617. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x  
618. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x  
619. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x  
620. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x  
621. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x  

TEOLOGIE 

622. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x  
JURNALISTICĂ /  

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 623. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x  

FILOSOFIE 624. Pedagogie - Limba italiană x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba italiană 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 625. Pedagogie - Limba italiană x  

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

ITALIANĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287 / 2004) 
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626. Limba şi literatura italiană  x 
627. Limba italiană  x 
628. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă  x 
629. Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă  x 
630. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană  x 
631. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană  x 
632. Limba italiană – Limba străină/maternă  x 
633. Limba străină/maternă - Limba italiană  x 
634. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română  x 
635. Limba italiană – Limba şi literatura română  x 
636. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană  x 
637. Limba şi literatura română - Limba italiană  x 
638. Limba şi literatura italiană – Limba română  x 
639. Limba italiană – Limba română  x 
640. Limba română - Limba şi literatura italiană  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba italiană FILOLOGIE 

641. Limba română - Limba italiană  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

ITALIANĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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642. Limba şi literatura rusă x  
643. Limba rusă x  
644. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română  x  
645. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x  
646. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  
647. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  
648. Limba şi literatura rusă – Limba română x  
649. Limba română - Limba şi literatura rusă x  
650. Limba rusă - Limba şi literatura română x  
651. Limba şi literatura română - Limba rusă x  
652. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  
653. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x  
654. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă  x  
655. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  
656. Limba rusă – Limba străină/maternă x  
657. Limba străină/maternă - Limba rusă x  
658. Limbi moderne aplicate (rusă) x  
659. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x  
660. Limbi şi literaturi străine (rusă) x  
661. Traducători (rusă) x  
662. Traducere – Interpretariat (rusă) x  
663. Traducere şi interpretare (rusă) x  

FILOLOGIE 
 

664. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x  
GEOGRAFIE 665. Geografie – Limba şi literatura rusă x  

ISTORIE 666. Istorie – Limba şi literatura rusă x  
667. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x  
668. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x  
669. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x  
670. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura rusă x  
671. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x  
672. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  
673. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x  
674. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  
675. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x  

TEOLOGIE 

676. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x  
JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 677. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x  

FILOSOFIE 678. Pedagogie - Limba rusă x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba rusă- 
maternă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 679. Pedagogie - Limba rusă x  
680. Limba şi literatura rusă  x 
681. Limba rusă  x 
682. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
683. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
684. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă  x 
685. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă  x 
686. Limba rusă – Limba străină/maternă  x 
687. Limba străină/maternă - Limba rusă  x 
688. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română  x 
689. Limba rusă – Limba şi literatura română  x 
690. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă  x 
691. Limba şi literatura română - Limba rusă  x 
692. Limba şi literatura rusă – Limba română  x 
693. Limba rusă – Limba română  x 
694. Limba română - Limba şi literatura rusă  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba rusă- 
maternă FILOLOGIE 

695. Limba română - Limba rusă  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

RUSĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 2530/2007) 
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696. Limba şi literatura rusă x  
697. Limba rusă x  
698. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română  x  
699. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x  
700. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  
701. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  
702. Limba şi literatura rusă – Limba română x  
703. Limba română - Limba şi literatura rusă x  
704. Limba rusă - Limba şi literatura română x  
705. Limba şi literatura română - Limba rusă x  
706. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x  
707. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x  
708. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă  x  
709. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x  
710. Limba rusă – Limba străină/maternă x  
711. Limba străină/maternă - Limba rusă x  
712. Limbi moderne aplicate (rusă) x  
713. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x  
714. Limbi şi literaturi străine (rusă) x  
715. Traducători (rusă) x  
716. Traducere – Interpretariat (rusă) x  
717. Traducere şi interpretare (rusă) x  

FILOLOGIE 
 

718. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x  

Limba rusă 

GEOGRAFIE 719. Geografie – Limba şi literatura rusă x  
Limba rusă – Geografie (*) GEOGRAFIE 720. Geografie – Limba şi literatura rusă x  

Limba rusă – Istorie (*) ISTORIE 721. Istorie – Limba şi literatura rusă x  
ISTORIE 722. Istorie – Limba şi literatura rusă x  

723. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x  
724. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura rusă) x  
725. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x  
726. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x  
727. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura rusă) x  
728. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura rusă x  
729. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x  
730. Teologie romano -  catolică  - Litere (Limba şi literatura rusă) x  
731. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  
732. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x  
733. Teologie greco -  catolică  - Litere (Limba şi literatura rusă) x  
734. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x  
735. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x  
736. Teologie baptistă – Litere (Limba şi literatura rusă) x  

TEOLOGIE 

737. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x  
JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 738. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x  

FILOSOFIE 739. Pedagogie - Limba rusă x  

Învăţământ liceal / 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba rusă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 740. Pedagogie - Limba rusă x  
741. Limba şi literatura rusă  x 
742. Limba rusă  x 
743. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
744. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
745. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă  x 
746. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă  x 
747. Limba rusă – Limba străină/maternă  x 
748. Limba străină/maternă - Limba rusă  x 
749. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română  x 
750. Limba rusă – Limba şi literatura română  x 
751. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă  x 
752. Limba şi literatura română - Limba rusă  x 
753. Limba şi literatura rusă – Limba română  x 
754. Limba rusă – Limba română  x 
755. Limba română - Limba şi literatura rusă  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba rusă FILOLOGIE 

756. Limba română - Limba rusă  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

RUSĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

 (*) Numai pentru mediul rural 
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757. Limba şi literatura portugheză x  
758. Limba portugheză x  
759. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română  x  
760. Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x  
761. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x  
762. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x  
763. Limba şi literatura portugheză – Limba română x  
764. Limba română - Limba şi literatura portugheză x  
765. Limba portugheză - Limba şi literatura română x  
766. Limba şi literatura română - Limba portugheză x  
767. Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x  
768. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x  
769. Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă  x  
770. Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x  
771. Limba portugheză – Limba străină/maternă x  
772. Limba străină/maternă - Limba portugheză x  
773. Limba portugheză – Limba română x  
774. Limba română - Limba portugheză x  
775. Limbi moderne aplicate (portugheză) x  
776. Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x  
777. Limbi şi literaturi străine (portugheză) x  
778. Traducători (portugheză) x  
779. Traducere – Interpretariat (portugheză) x  
780. Traducere şi interpretare (portugheză) x  

FILOLOGIE 
 

781. Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x  
GEOGRAFIE 782. Geografie – Limba şi literatura portugheză x  

ISTORIE 783. Istorie – Limba şi literatura portugheză x  
784. Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x  
785. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x  
786. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x  
787. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x  
788. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x  
789. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x  
790. Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x  

TEOLOGIE 

791. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x  
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 792. Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x  

FILOSOFIE 793. Pedagogie - Limba portugheză x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba portugheză 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 794. Pedagogie - Limba portugheză x  
795. Limba şi literatura portugheză  x 
796. Limba portugheză  x 
797. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura străină/maternă  x 
798. Limba portugheză – Limba şi literatura străină/maternă  x 
799. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză  x 
800. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză  x 
801. Limba portugheză – Limba străină/maternă  x 
802. Limba străină/maternă - Limba portugheză  x 
803. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura română  x 
804. Limba portugheză – Limba şi literatura română  x 
805. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză  x 
806. Limba şi literatura română - Limba portugheză  x 
807. Limba şi literatura portugheză – Limba română  x 
808. Limba portugheză – Limba română  x 
809. Limba română - Limba şi literatura portugheză  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba portugheză FILOLOGIE 

810. Limba română - Limba portugheză  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 
PORTUGHEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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811. Limba şi literatura rromani x  
812. Limba rromani x  
813. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română  x  
814. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rromani x  
815. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x  
816. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x  
817. Limba şi literatura rromani – Limba română x  
818. Limba română - Limba şi literatura rromani x  
819. Limba rromani - Limba şi literatura română x  
820. Limba şi literatura română - Limba rromani x  
821. Limba rromani - Limba şi literatura străină/maternă x  
822. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x  
823. Limba şi literatura rromani - Limba străină/maternă  x  
824. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rromani x  
825. Limba rromani – Limba străină/maternă x  
826. Limba străină/maternă - Limba rromani x  

FILOLOGIE 

827. Limbi şi literaturi străine (rromani) x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de 
arte şi 

meserii / 
Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba 
rromani- 
maternă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 828. Pedagogie - Limba rromani x  
829. Limba şi literatura rromani  x 
830. Limba rromani  x 
831. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura străină/maternă  x 
832. Limba rromani – Limba şi literatura străină/maternă  x 
833. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani  x 
834. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani  x 
835. Limba rromani – Limba străină/maternă  x 
836. Limba străină/maternă - Limba rromani  x 
837. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura română  x 
838. Limba rromani – Limba şi literatura română  x 
839. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani  x 
840. Limba şi literatura română - Limba rromani  x 
841. Limba şi literatura rromani – Limba română  x 
842. Limba rromani – Limba română  x 
843. Limba română - Limba şi literatura rromani  x 

Şcoala de 
arte şi 

meserii / 
Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba 
rromani- 
maternă 

FILOLOGIE 

844. Limba română - Limba rromani  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

RROMANI 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5287 / 2004) 
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845. Limba şi literatura ucraineană x  
846. Limba ucraineană x  
847. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română  x  
848. Limba şi literatura română – Limba şi literatura ucraineană x  
849. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x  
850. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x  
851. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x  
852. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x  
853. Limba ucraineană - Limba şi literatura română x  
854. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x  
855. Limba ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x  
856. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x  
857. Limba şi literatura ucraineană - Limba străină/maternă  x  
858. Limba străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x  
859. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x  
860. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x  
861. Limbi moderne aplicate (ucraineană) x  
862. Limbi moderne aplicate (ucraineană – limbă străină/maternă) x  
863. Limbi şi literaturi străine (ucraineană) x  
864. Traducători (ucraineană) x  
865. Traducere – Interpretariat (ucraineană) x  
866. Traducere şi interpretare (ucraineană) x  

FILOLOGIE 
 

867. Biblioteconomie – Limba şi literatura ucraineană x  
GEOGRAFIE 868. Geografie – Limba şi literatura ucraineană x  

ISTORIE 869. Istorie – Limba şi literatura ucraineană x  
870. Teologie reformată - Limba şi literatura ucraineană x  
871. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura ucraineană x  
872. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura ucraineană x  
873. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura ucraineană x  
874. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura ucraineană x  
875. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura ucraineană x  
876. Teologie baptistă - Limba şi literatura ucraineană x  

TEOLOGIE 

877. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura ucraineană x  
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 878. Jurnalistică - Limba şi literatura ucraineană x  

FILOSOFIE 879. Pedagogie - Limba ucraineană x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba 
ucraineană- 

maternă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 880. Pedagogie - Limba ucraineană x  
881. Limba şi literatura ucraineană  x 
882. Limba ucraineană  x 
883. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă  x 
884. Limba ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă  x 
885. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană  x 
886. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană  x 
887. Limba ucraineană – Limba străină/maternă  x 
888. Limba străină/maternă - Limba ucraineană  x 
889. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română  x 
890. Limba ucraineană – Limba şi literatura română  x 
891. Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană  x 
892. Limba şi literatura română - Limba ucraineană  x 
893. Limba şi literatura ucraineană – Limba română  x 
894. Limba ucraineană – Limba română  x 
895. Limba română - Limba şi literatura ucraineană  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba 
ucraineană- 

maternă 
FILOLOGIE 

896. Limba română - Limba ucraineană  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 
UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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897. Limba şi literatura polonă x  
898. Limba polonă x  
899. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura română  x  
900. Limba şi literatura română – Limba şi literatura polonă x  
901. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x  
902. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x  
903. Limba şi literatura polonă – Limba română x  
904. Limba română - Limba şi literatura polonă x  
905. Limba polonă - Limba şi literatura română x  
906. Limba şi literatura română - Limba polonă x  
907. Limba polonă - Limba şi literatura străină/maternă x  
908. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x  
909. Limba şi literatura polonă - Limba străină/maternă  x  
910. Limba străină/maternă - Limba şi literatura polonă x  
911. Limba polonă – Limba străină/maternă x  
912. Limba străină/maternă - Limba polonă x  
913. Limbi moderne aplicate (polonă) x  
914. Limbi moderne aplicate (polonă – limbă străină/maternă) x  
915. Limbi şi literaturi străine (polonă) x  
916. Traducători (polonă) x  
917. Traducere – Interpretariat (polonă) x  
918. Traducere şi interpretare (polonă) x  

FILOLOGIE 
 

919. Biblioteconomie – Limba şi literatura polonă x  
GEOGRAFIE 920. Geografie – Limba şi literatura polonă x  

ISTORIE 921. Istorie – Limba şi literatura polonă x  
922. Teologie reformată - Limba şi literatura polonă x  
923. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura polonă x  
924. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura polonă x  
925. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura polonă x  
926. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x  
927. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura polonă x  
928. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x  
929. Teologie baptistă - Limba şi literatura polonă x  

TEOLOGIE 

930. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura polonă x  
JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 931. Jurnalistică - Limba şi literatura polonă x  

FILOSOFIE 932. Pedagogie - Limba polonă x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba polonă- 
maternă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 933. Pedagogie - Limba polonă x  
934. Limba şi literatura polonă  x 
935. Limba polonă  x 
936. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
937. Limba polonă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
938. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă  x 
939. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă  x 
940. Limba polonă – Limba străină/maternă  x 
941. Limba străină/maternă - Limba polonă  x 
942. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura română  x 
943. Limba polonă – Limba şi literatura română  x 
944. Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă  x 
945. Limba şi literatura română - Limba polonă  x 
946. Limba şi literatura polonă – Limba română  x 
947. Limba polonă – Limba română  x 
948. Limba română - Limba şi literatura polonă  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba polonă- 
maternă FILOLOGIE 

949. Limba română - Limba polonă  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

POLONĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  
nr. 5287 / 2004) 
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950. Limba şi literatura slovacă x  
951. Limba slovacă x  
952. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura română  x  
953. Limba şi literatura română – Limba şi literatura slovacă x  
954. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x  
955. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x  
956. Limba şi literatura slovacă – Limba română x  
957. Limba română - Limba şi literatura slovacă x  
958. Limba slovacă - Limba şi literatura română x  
959. Limba şi literatura română - Limba slovacă x  
960. Limba slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x  
961. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x  
962. Limba şi literatura slovacă - Limba străină/maternă  x  
963. Limba străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x  
964. Limba slovacă – Limba străină/maternă x  
965. Limba străină/maternă - Limba slovacă x  
966. Limbi moderne aplicate (slovacă) x  
967. Limbi moderne aplicate (slovacă – limbă străină/maternă) x  
968. Limbi şi literaturi străine (slovacă) x  
969. Traducători (slovacă) x  
970. Traducere – Interpretariat (slovacă) x  
971. Traducere şi interpretare (slovacă) x  

FILOLOGIE 
 

972. Biblioteconomie – Limba şi literatura slovacă x  
GEOGRAFIE 973. Geografie – Limba şi literatura slovacă x  

ISTORIE 974. Istorie – Limba şi literatura slovacă x  
975. Teologie reformată - Limba şi literatura slovacă x  
976. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura slovacă x  
977. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura slovacă x  
978. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura slovacă x  
979. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura slovacă x  
980. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura slovacă x  
981. Teologie baptistă - Limba şi literatura slovacă x  

TEOLOGIE 

982. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura slovacă x  
JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 983. Jurnalistică - Limba şi literatura slovacă x  

FILOSOFIE 984. Pedagogie - Limba slovacă x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare / 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba slovacă- 
maternă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 985. Pedagogie - Limba slovacă x  
986. Limba şi literatura slovacă  x 
987. Limba slovacă  x 
988. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
989. Limba slovacă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
990. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă  x 
991. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă  x 
992. Limba slovacă – Limba străină/maternă  x 
993. Limba străină/maternă - Limba slovacă  x 
994. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura română  x 
995. Limba slovacă – Limba şi literatura română  x 
996. Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă  x 
997. Limba şi literatura română - Limba slovacă  x 
998. Limba şi literatura slovacă – Limba română  x 
999. Limba slovacă – Limba română  x 
1000. Limba română - Limba şi literatura slovacă  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba slovacă- 
maternă FILOLOGIE 

1001. Limba română - Limba slovacă  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

SLOVACĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 2530/2007) 
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1002. Limba şi literatura spaniolă x  
1003. Limba spaniolă x  
1004. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română  x  
1005. Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x  
1006. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x  
1007. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x  
1008. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x  
1009. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x  
1010. Limba spaniolă - Limba şi literatura română x  
1011. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x  
1012. Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x  
1013. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x  
1014. Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă  x  
1015. Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x  
1016. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x  
1017. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x  
1018. Limba spaniolă – Limba română x  
1019. Limba română - Limba spaniolă x  
1020. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x  
1021. Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x  
1022. Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x  
1023. Traducători (spaniolă) x  
1024. Traducere – Interpretariat (spaniolă) x  
1025. Traducere şi interpretare (spaniolă) x  
1026. Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x  
1027. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură spaniolă x  
1028. Limba şi literatură spaniolă - Literatura universală şi comparată x  
1029. Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x  

FILOLOGIE 
 

1030. Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x  
GEOGRAFIE 1031. Geografie – Limba şi literatura spaniolă x  

ISTORIE 1032. Istorie – Limba şi literatura spaniolă x  
1033. Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x  
1034. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x  
1035. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x  
1036. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x  
1037. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x  
1038. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x  
1039. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x  
1040. Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x  

TEOLOGIE 

1041. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x  
JURNALISTICĂ /  

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 1042. Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x  

FILOSOFIE 1043. Pedagogie - Limba spaniolă x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba spaniolă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1044. Pedagogie - Limba spaniolă x  

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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1045. Limba şi literatura spaniolă  x 
1046. Limba spaniolă  x 
1047. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
1048. Limba spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
1049. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă  x 
1050. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă  x 
1051. Limba spaniolă – Limba străină/maternă  x 
1052. Limba străină/maternă - Limba spaniolă  x 
1053. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română  x 
1054. Limba spaniolă – Limba şi literatura română  x 
1055. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă  x 
1056. Limba şi literatura română - Limba spaniolă  x 
1057. Limba şi literatura spaniolă – Limba română  x 
1058. Limba spaniolă – Limba română  x 
1059. Limba română - Limba şi literatura spaniolă  x 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba spaniolă FILOLOGIE 

1060. Limba română - Limba spaniolă  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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1061. Limba şi literatura turcă x  
1062. Limba turcă x  
1063. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura română  x  
1064. Limba şi literatura română – Limba şi literatura turcă x  
1065. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x  
1066. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x  
1067. Limba şi literatura turcă – Limba română x  
1068. Limba română - Limba şi literatura turcă x  
1069. Limba turcă - Limba şi literatura română x  
1070. Limba şi literatura română - Limba turcă x  
1071. Limba turcă - Limba şi literatura străină/maternă x  
1072. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x  
1073. Limba şi literatura turcă - Limba străină/maternă  x  
1074. Limba străină/maternă - Limba şi literatura turcă x  
1075. Limba turcă – Limba străină/maternă x  
1076. Limba străină/maternă - Limba turcă x  
1077. Limbi moderne aplicate (turcă) x  
1078. Limbi moderne aplicate (turcă – limbă străină/maternă) x  
1079. Limbi şi literaturi străine (turcă) x  
1080. Traducători (turcă) x  
1081. Traducere – Interpretariat (turcă) x  
1082. Traducere şi interpretare (turcă) x  

FILOLOGIE 
 

1083. Biblioteconomie – Limba şi literatura turcă x  
GEOGRAFIE 1084. Geografie – Limba şi literatura turcă x  

ISTORIE 1085. Istorie – Limba şi literatura turcă x  
1086. Teologie reformată - Limba şi literatura turcă x  
1087. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura turcă x  
1088. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura turcă x  
1089. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura turcă x  
1090. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura turcă x  
1091. Teologie baptistă - Limba şi literatura turcă x  

TEOLOGIE 

1092. Teologie baptistă didactică- Limba şi literatura turcă x  
JURNALISTICĂ /  ŞTIINŢELE 

COMUNICĂRII 1093. Jurnalistică - Limba şi literatura turcă x  

FILOSOFIE 1094. Pedagogie - Limba turcă x  

Învăţământ liceal 
/ 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba turcă- 
maternă 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1095. Pedagogie - Limba turcă x  
1096. Limba şi literatura turcă  x 
1097. Limba turcă  x 
1098. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
1099. Limba turcă – Limba şi literatura străină/maternă  x 
1100. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă  x 
1101. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă  x 
1102. Limba turcă – Limba străină/maternă  x 
1103. Limba străină/maternă - Limba turcă  x 
1104. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura română  x 
1105. Limba turcă – Limba şi literatura română  x 
1106. Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă  x 
1107. Limba şi literatura română - Limba turcă  x 
1108. Limba şi literatura turcă – Limba română  x 
1109. Limba turcă – Limba română  x 
1110. Limba română - Limba şi literatura turcă  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Limba turcă- 
maternă FILOLOGIE 

1111. Limba română - Limba turcă  x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

TURCĂ 
MATERNĂ 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 2530/2007) 

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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

1112. Limba şi literatura română                  x 

Limba şi literatura 
română 

ŞTIINŢE 
UMANISTE       

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      1113. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura străină/maternă             x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
1114. Limba şi literatura bulgară               x 
1115. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura bulgară               x 
1116. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă              x Limba bulgară  - 

maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE       
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
1117. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura bulgară   x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

BULGARĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
1118. Limba şi literatura cehă               x 
1119. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura cehă               x 
1120. Limba şi literatura cehă  - Limba şi literatura străină/maternă               x Limba cehă - maternă ŞTIINŢE 

UMANISTE       
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
1121. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura cehă   x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

CEHĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
1122. Limba şi literatura croată               x 
1123. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura croată               x 
1124. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă               x Limba croată  - 

maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE       
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
1125. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura croată              x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

CROATĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
1126. Limba şi literatura engleză               x 
1127. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura engleză               x 
1128. Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura străină/maternă             x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1129. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura engleză   x 
1130. Limbi moderne aplicate (engleză) x 

Limba engleză ŞTIINŢE 
UMANISTE       

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1131. Traducere şi interpretare (engleză) x 

1132. Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura franceză               x 1. Limba engleză –  
Limba franceză (*) 

 
2. Limba engleză 

ŞTIINŢE 
UMANISTE       

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      1133. Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura engleză               x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

1134. Limba şi literatura franceză               x 
1135. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura franceză               x 
1136. Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura străină/maternă            x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1137. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura franceză   x 
1138. Limbi moderne aplicate (franceză) x 

Limba franceză ŞTIINŢE 
UMANISTE       

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1139. Traducere şi interpretare (franceză) x 

1140. Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura engleză               x 

Şcoala de arte 
şi meserii/ 

Învăţământ 
gimnazial   

1. Limba engleză –  
Limba franceză (*) 

 
2. Limba franceză 

ŞTIINŢE 
UMANISTE       

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      1141. Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura franceză               x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

 
(*) Numai pentru mediul rural 
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1142. Limba şi literatura germană               x 
1143. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 
1144. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1145. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura germană   x 
1146. Limbi moderne aplicate (germană) x 

Limba germană ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1147. Traducere şi interpretare (germană) x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

GERMANĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
1148. Limba şi literatura germană               x 
1149. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 
1150. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1151. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura germană   x 
1152. Limbi moderne aplicate (germană) x 

Limba germană  -
maternă 

ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1153. Traducere şi interpretare (germană) x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

GERMANĂ MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 
1154. Limba şi literatura italiană               x 
1155. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura italiană               x 
1156. Limba şi literatura italiană  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1157. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura italiană               x 
1158. Limbi moderne aplicate (italiană) x 

Limba italiană ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1159. Traducere şi interpretare (italiană) x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ITALIANĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
1160. Limba şi literatura maghiară               x 
1161. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară               x 
1162. Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura străină/maternă              x Limba maghiară  -

maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE      
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ   
1163. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura maghiară              x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5612/2006) 
1164. Limba şi literatura polonă               x 
1165. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura polonă               x 
1166. Limba şi literatura polonă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

Limba polonă  -
maternă 

ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ   

1167. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura polonă               x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 
POLONĂ MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
1168. Limba şi literatura portugheză               x 
1169. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura portugheză               x 
1170. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă             x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1171. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura portugheză   x 
1172. Limbi moderne aplicate (portugheză) x 

Limba portugheză ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1173. Traducere şi interpretare (portugheză) x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 
PORTUGHEZĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 
1174. Limba şi literatura rusă               x 
1175. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rusă               x 
1176. Limba şi literatura rusă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1177. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rusă   x 
1178. Limbi moderne aplicate (rusă) x 

Limba rusă ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1179. Traducere şi interpretare (rusă) x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

RUSĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
1180. Limba şi literatura rusă               x 
1181. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rusă               x 
1182. Limba şi literatura rusă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1183. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rusă   x 
1184. Limbi moderne aplicate (rusă) x 

Limba rusă - 
maternă 

ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1185. Traducere şi interpretare (rusă) x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

RUSĂ MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 
1186. Limba şi literatura rromani               x 
1187. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rromani               x 
1188. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă               x 

Şcoala de arte 
şi  meserii /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba rromani - 
maternă 

ŞTIINŢE 
UMANISTE      

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1189. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rromani x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

RROMANI MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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1190. Limba şi literatura sârbă               x 
1191. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura sârbă               x 
1192. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura sârbă        x Limba sârbă - 

maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE     
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
1193. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă         x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

SÂRBĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
1194. Limba şi literatura spaniolă               x 

1195. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura spaniolă              x 

1196. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura spaniolă  x 
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1197. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă     x 

1198. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x 

Limba spaniolă ŞTIINŢE 
UMANISTE     

LIMBI MODERNE 
APLICATE 1199. Traducere şi interpretare (spaniolă) x 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

SPANIOLĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

1200. Limba şi literatura slovacă               x 
1201. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura slovacă               x 
1202. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura slovacă     x Limba slovacă - 

maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE     
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
1203. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă      x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

SLOVACĂ MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 
1204. Limba şi literatura turcă               x 
1205. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura turcă               x 
1206. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura turcă   x Limba turcă- 

maternă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE     
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
1207. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă          x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 2530/2007) 
1208. Limba şi literatura ucraineană               x 
1209. Limba şi literatura română  - Limba şi literatura ucraineană x 

1210. Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura 
ucraineană x 

Şcoala de 
arte şi  

meserii /  
Învăţământ 
gimnazial 

Limba 
ucraineană - 

maternă 

ŞTIINŢE 
UMANISTE     

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

1211. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura 
străină/maternă               x 

LIMBA ŞI 
LITERATURĂ 
UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
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Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

                                        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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de lungă 
durată 

de scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1. Matematică x  
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  

MATEMATICĂ 

12. Informatică (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993 ) x  
FIZICĂ 13. Fizică - Matematică x  

Învăţământ liceal/ 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

 
 

Matematică 

ŞTIINŢE APLICATE 14. Inginerie matematică x  
15. Matematică  x 
16. Matematică (în limbi străine)  x 
17. Matematici pure  x 
18. Matematică - Mecanică  x 

MATEMATICĂ 

19. Matematică - Fizică  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

 
 

Matematică 

MATEMATICĂ– FIZICĂ 20. Matematică - Fizică  x 

MATEMATICĂ 21. Matematică - Fizică x  
Învăţământ liceal/ 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Matematică – Fizică 
(*) 

FIZICĂ 22. Fizică - Matematică x  

MATEMATICĂ 23. Matematică - Fizică  x Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Matematică – Fizică 
(*) MATEMATICĂ – FIZICĂ 24. Matematică - Fizică  x 

MATEMATICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 
cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

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 
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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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

25. Matematică x 
26. Matematici aplicate               x 

Şcoala de 
arte şi  

meserii /  
Învăţământ 
gimnazial 

Matematică ŞTIINŢE 
EXACTE        MATEMATICĂ      

27. Matematică informatică               x 

MATEMATICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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Aria curriculară: TEHNOLOGII 

Disciplinele: Informatică;  Informatică - tehnologia informaţiei;  Informatică – tehnologii asistate de calculator; 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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 

 
PROFILUL / DOMENIUL 

Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
Specializarea 

de  
lungă 
durată 

de  
scurtă  
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1. Informatică* x  
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  

INFORMATICĂ 

21. Specinfo* x  
22. Matematică – Informatică x  
23. Informatică x  MATEMATICĂ 
24. Maşini de calcul x  
25. Informatică economică x  
26. Informatică managerială x  
27. Cibernetică şi informatică economică x  
28. Informatică şi contabilitate x  
29. Cibernetică şi previziune economică x  
30. Contabilitate şi informatică de gestiune x  
31. Econometrie informatică x  
32. Cibernetică x  
33. Finanţe, contabilitate, informatică x  
34. Finanţe, contabilitate şi informatică x  
35. Planificare şi cibernetică economică x  

ECONOMIC 

36. Cibernetică economică x  
ŞTIINŢE ECONOMICE 37. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x  

38. Calculatoare x  
39. Calculatoare (în limbi străine) x  
40. Automatică x  
41. Automatică şi informatică industrială x  
42. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  
43. Automatică şi calculatoare x  
44. Automatică şi informatică economică x  
45. Informatică aplicată x  
46. Informatică tehnică x  
47. Sisteme cu microprocesoare x  

Învăţământ liceal 
 

1) Informatică; 
 
2) Informatică - 
tehnologia 
informaţiei; 
 
 
3) Profil tehnic: 
Informatică- 
tehnologii asistate de 
calculator; 
 
 
 
4) Profil servicii: 
Informatică-tehnologii 
asistate de calculator; 
 
5) Tehnologia 
informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

ŞTIINŢA 
SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR/ 
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR 

48. Automatică şi informatică aplicată x  

INFORMATICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5287/ 2004)
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49. Inginerie electrică şi calculatoare x  
50. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x  
51. Automatizări şi calculatoare x  
52. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x  
53. Automatizări x  
54. Automatică x  
55. Automatică şi informatică industrială x  

ELECTRIC / 
INGINERIE ELECTRICĂ 

56. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  
57. Roboţi industriali x  
58. Mecatronică  x  MECANICĂ 
59. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  
60. Mecatronică x  MECATRONICĂ 61. Roboţi industriali x  

ELECTROMECANICĂ 62. Roboţi industriali x  
MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 63. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  

64. Tehnologie informatică  x  
65. Informatică x  
66. Informatică aplicată x  
67. Tehnică de calcul x  

ŞTIINŢA 
SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR / 

AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 
CALCUL 68. Informatică tehnică x  

INGINERIE MECANICĂ 69. Mecatronică  x  
ŞTIINŢE APLICATE 70. Informatică industrială x  

71. Fizică informatică x  

Învăţământ liceal 
 

1) Informatică; 
 
2) Informatică - 
tehnologia 
informaţiei; 
 
3) Profil tehnic: 
Informatică- 
tehnologii asistate 
de calculator; 
 
4) Profil servicii: 
Informatică-
tehnologii asistate 
de calculator; 
 
5) Tehnologia 
informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

FIZICĂ 72. Fizică - Informatică x  
73. Informatică* x  
74. Informatică economică x  
75. Informatică -  tehnologia informaţiei şi comunicării* x  
76. Informatică -  tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x  
77. Informatică - tehnologii asistate de calculator* x  
78. Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x  
79. Informatică aplicată* x  
80. Informatică - tehnologia informaţiei* x  
81. Informatică aplicată şi programare* x  
82. Roboţi industriali x  
83. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x  
84. Automatică şi calculatoare x  
85. Tehnologia informaţiei x  
86. Tehnologie informatică x  
87. Automatizări şi tehnică de calcul x  
88. Inginerie electrică şi calculatoare x  
89. Informatică didactică* x  
90. Informatică medicală x  
91. Informatică distribuită* x  
92. Proinfo* x  

INFORMATICĂ 

93. Specinfo* x  
94. Matematică - Informatică x  
95. Informatică x  

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Tehnologia 
informaţiei şi 
comunicării 

MATEMATICĂ 
96. Maşini de calcul x  

INFORMATICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5287/ 2004) 
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97. Informatică economică x  
98. Informatică managerială x  
99. Cibernetică şi informatică economică x  
100. Informatică şi contabilitate x  
101. Cibernetică şi previziune economică x  
102. Contabilitate şi informatică de gestiune x  
103. Econometrie informatică x  
104. Cibernetică x  
105. Finanţe, contabilitate, informatică x  
106. Finanţe, contabilitate şi  informatică x  
107. Planificare şi cibernetică economică x  

ECONOMIC 

108. Cibernetică economică x  
ŞTIINŢE ECONOMICE 109. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x  

110. Calculatoare x  
111. Calculatoare (în limbi străine) x  
112. Automatică x  
113. Automatică şi informatică industrială x  
114. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  
115. Automatică şi calculatoare x  
116. Automatică şi informatică economică x  
117. Informatică aplicată x  
118. Informatică tehnică x  
119. Sisteme cu microprocesoare x  

ŞTIINŢA 
SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR/ 

INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 
CALCULATOARELOR 

120. Automatică şi informatică aplicată x  
121. Inginerie electrică şi calculatoare x  
122. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x  
123. Automatizări şi calculatoare x  
124. Automatizări x  
125. Automatică x  
126. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x  
127. Automatică şi informatică industrială x  

ELECTRIC / 
INGINERIE ELECTRICĂ 

128. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  
129. Roboţi industriali x  
130. Mecatronică  x  MECANICĂ 
131. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  

ELECTROMECANICĂ 132. Roboţi industriali x  
133. Mecatronică x  MECATRONICĂ 134. Roboţi industriali x  

MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 135. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x  
136. Tehnologie informatică  x  
137. Informatică x  
138. Informatică aplicată x  
139. Tehnică de calcul x  

ŞTIINŢA 
SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR / 

AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 
CALCUL 140. Informatică tehnică x  

INGINERIE MECANICĂ 141. Mecatronică  x  
ŞTIINŢE APLICATE 142. Informatică industrială x  

143. Fizică informatică x  

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Tehnologia 
informaţiei şi 
comunicării 

FIZICĂ 144. Fizică - Informatică x  

INFORMATICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 

5287/ 2004) 
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145. Informatică* x x 
146. Informatică economică x x 
147. Informatică -  tehnologia informaţiei şi comunicării* x x 
148. Informatică -  tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x x 
149. Informatică - tehnologii asistate de calculator* x x 
150. Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x x 
151. Informatică aplicată* x x 
152. Informatică - tehnologia informaţiei* x x 
153. Informatică aplicată şi programare* x x 
154. Roboţi industriali x  
155. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x  
156. Automatică şi calculatoare x  
157. Tehnologia informaţiei x x 
158. Automatizări şi tehnică de calcul x x 
159. Inginerie electrică şi calculatoare x  
160. Prelucrarea informatică a datelor economice  x 
161. Tehnologie informatică x x 
162. Informatică didactică* x  
163. Informatică medicală x  
164. Informatică distribuită* x  
165. Specinfo* x  

INFORMATICĂ 

166. Proinfo* x  
167. Matematică - Informatică x  
168. Informatică x  MATEMATICĂ 
169. Maşini de calcul x x 
170. Informatică economică x x 
171. Informatică managerială x x 
172. Cibernetică şi informatică economică x x 
173. Informatică şi contabilitate x x 
174. Cibernetică şi previziune economică x x 
175. Contabilitate şi informatică de gestiune x x 
176. Econometrie informatică x x 
177. Cibernetică x x 
178. Finanţe, contabilitate, informatică x x 
179. Finanţe, contabilitate şi informatică x  
180. Planificare şi cibernetică economică x x 
181. Prelucrarea electronică a informaţiei economice  x 
182. Prelucrarea electronică a informaţiilor economice  x 

ECONOMIC 

183. Cibernetică economică x  
ŞTIINŢE ECONOMICE 184. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x  

185. Calculatoare x  
186. Calculatoare (în limbi străine) x  
187. Automatică x  
188. Automatică şi informatică industrială x  
189. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  
190. Automatică şi calculatoare x  
191. Automatică şi informatică economică x  
192. Informatică aplicată x x 
193. Informatică tehnică x x 
194. Sisteme cu microprocesoare x  

Învăţământ 
gimnazial 

 

1) Informatică 
 

2) Informatică -
tehnologia 
informaţiei 

ŞTIINŢA 
SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR/ 
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR 

195. Automatică şi informatică aplicată x  

INFORMATICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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196. Inginerie electrică şi calculatoare x  
197. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x  
198. Automatizări şi calculatoare x x 
199. Automatizări x  
200. Automatică x  
201. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x x 
202. Automatică şi informatică industrială x  

ELECTRIC / 
INGINERIE ELECTRICĂ 

203. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x  
204. Roboţi industriali x  
205. Mecatronică  x  MECANICĂ 
206. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x 

ELECTROMECANICĂ 207. Roboţi industriali x  
208. Roboţi industriali x  MECATRONICĂ 209. Mecatronică  x  

MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 210. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x 
211. Tehnologie informatică  x x 
212. Informatică x x 
213. Informatică aplicată x x 
214. Tehnică de calcul x x 

ŞTIINŢA 
SISTEMELOR ŞI A 

CALCULATOARELOR / 
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 

CALCUL 215. Informatică tehnică x x 
INGINERIE MECANICĂ 216. Mecatronică  x  
ŞTIINŢE APLICATE 217. Informatică industrială x x 

218. Fizică informatică x  

Învăţământ 
gimnazial 

 

1) Informatică 
 

2) Informatică -
tehnologia informaţiei 

FIZICĂ 219. Fizică - Informatică x  
220. Electronică x  
221. Electronică aplicată x  
222. Microelectronică x  
223. Electronică şi informatică industrială x  
224. Radiotehnică  x  
225. Echipamente şi sisteme electronice militare x  
226. Microtehnologii x  
227. Radioelectronică (militar) x  
228. Telecomunicaţii x  
229. Electronică şi telecomunicaţii  x  
230. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  
231. Comunicaţii  x  
232. Comunicaţii (în limbi străine) x  
233. Telecomenzi şi electronică în transporturi x  
234. Telefonie - telegrafie x  
235. Transmisiuni (militar) x  

1) Profil tehnic: 
Informatică- 
tehnologii asistate de 
calculator; 
 
2) Tehnologia 
informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

ELECTRONIC / INGINERIE 
ELECTRONICĂ 

236. Telecomenzi feroviare x  
237. Electronică x  
238. Electronică aplicată x  
239. Microelectronică x  
240. Electronică şi informatică industrială x  
241. Radiotehnică  x  
242. Echipamente şi sisteme electronice militare x  
243. Microtehnologii x  

Învăţământ liceal 

1) Profil tehnic: 
Informatică- 
tehnologii asistate de 
calculator; 
 
2) Tehnologia 
informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

ELECTRIC / INGINERIE 
ELECTRICĂ 

244. Radioelectronică (militar) x  

INFORMATICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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245. Telecomunicaţii x  
246. Electronică şi telecomunicaţii  x  
247. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  
248. Comunicaţii  x  
249. Comunicaţii (în limbi străine) x  
250. Telecomenzi şi electronică în transporturi x  
251. Telefonie - telegrafie x  
252. Transmisiuni (militar) x  

Învăţământ liceal 

1) Profil tehnic: 
Informatică- 
tehnologii asistate de 
calculator; 
 
2) Tehnologia 
informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

ELECTRIC / INGINERIE ELECTRICĂ 

253. Telecomenzi feroviare x  
254. Electronică x  
255. Electronică aplicată x  
256. Microelectronică x  
257. Electronică şi informatică industrială x  
258. Radiotehnică  x  
259. Echipamente şi sisteme electronice militare x  
260. Microtehnologii x  
261. Radioelectronică (militar) x  
262. Telecomunicaţii x  
263. Electronică şi telecomunicaţii  x  
264. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  
265. Comunicaţii  x  
266. Comunicaţii (în limbi străine) x  
267. Telecomenzi şi electronică în transporturi x  
268. Telefonie - telegrafie x  
269. Transmisiuni (militar) x  

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Tehnologia 
informaţiei şi 
comunicării 

ELECTRONIC / INGINERIE 
ELECTRONICĂ 

270. Telecomenzi feroviare x  
271. Electronică x  
272. Electronică aplicată x  
273. Microelectronică x  
274. Electronică şi informatică industrială x  
275. Radiotehnică  x  
276. Echipamente şi sisteme electronice militare x  
277. Microtehnologii x  
278. Radioelectronică (militar) x  
279. Telecomunicaţii x  
280. Electronică şi telecomunicaţii  x  
281. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x  
282. Comunicaţii  x  
283. Comunicaţii (în limbi străine) x  
284. Telecomenzi şi electronică în transporturi x  
285. Telefonie - telegrafie x  
286. Transmisiuni (militar) x  

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Tehnologia 
informaţiei şi 
comunicării 

ELECTRIC / INGINERIE ELECTRICĂ 

287. Telecomenzi feroviare x  

INFORMATICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 

5287/ 2004) 

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. 

*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. 
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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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

ŞTIINŢE 
EXACTE        MATEMATICĂ      288. Matematică informatică               x 

289. Informatică x ŞTIINŢE 
EXACTE        INFORMATICĂ 290. Informatică aplicată x 

291. Cibernetică economică   x 
292. Statistică şi previziune economică x 

STATISTICĂ ŞI 
INFORMATICĂ 
ECONOMICĂ    293. Informatică economică                  x 

Învăţământ 
gimnazial 

 

1) Informatică 
 

2) Informatică -
tehnologia 
informaţiei ŞTIINŢE 

ECONOMICE 
CONTABILITATE 294. Contabilitate şi informatică de gestiune          x 

INFORMATICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

                                                      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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

                                                                       Învăţământ            
                                                                                     universitar 

 
Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de 
concurs 

1. Fizică x  
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  

FIZICĂ 

12. Fizică - Matematică x  
ŞTIINŢE APLICATE 13. Inginerie fizică x  

MATEMATICĂ 14. Matematică – Fizică x  
15. Chimie – Fizică x  CHIMIE 16. Chimie – Fizică (+ militar) x  

Învăţământ liceal 
1. Fizică 
2. Fizică - Ştiinţe 

 

CHIMIE UNIVERSITARI 17. Chimie – Fizică x  
18. Fizică x  
19. Fizică (în limbi străine) x  
20. Fizică medicală x  
21. Fizica materialelor x  
22. Fizica mediului x  
23. Fizica mediului ambiant x  
24. Biofizică x  
25. Fizică – Chimie x  
26. Fizică informatică x  
27. Fizică tehnologică x  
28. Fizică - Informatică x  

FIZICĂ 

29. Fizică - Matematică x  
ŞTIINŢE APLICATE  30. Inginerie fizică x  

MATEMATICĂ 31. Matematică – Fizică x  
32. Chimie – Fizică x  CHIMIE 33. Chimie – Fizică (+ militar) x  

Fizică 

CHIMIE UNIVERSITARI 34. Chimie – Fizică x  
35. Chimie – Fizică x  CHIMIE 36. Chimie – Fizică (+ militar) x  

CHIMIE UNIVERSITARI 37. Chimie – Fizică x  Fizică – Chimie (*) 

FIZICĂ 38. Fizică – Chimie x  
MATEMATICĂ 39. Matematică – Fizică x  

Învăţământ 
liceal/ Şcoala de 
arte şi meserii / 

Anul de 
completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Fizică – Matematică (*) FIZICĂ 40. Fizică - Matematică x  

FIZICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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41. Fizică  x 
42. Fizica mediului ambiant  x 
43. Fizica mediului  x 
44. Fizică (în limbi străine)  x 
45. Fizică – Chimie  x 
46. Fizică – Cunoştinţe tehnico-productive  x 

 
FIZICĂ 

47. Fizică şi cunoştinţe tehnico-productive  x 
MATEMATICĂ 48. Matematică – Fizică  x 

CHIMIE 49. Chimie – Fizică  x 

Fizică 

MATEMATICĂ - FIZICĂ 50. Matematică – Fizică  x 
MATEMATICĂ 51. Matematică – Fizică  x Fizică – Matematică (*) MATEMATICĂ - FIZICĂ 52. Matematică – Fizică  x 

FIZICĂ 53. Fizică - Chimie  x 

Învăţământ 
gimnazial /  

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Fizică – Chimie (*) CHIMIE 54. Chimie – Fizică  x 

FIZICĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

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 

 
 

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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

55. Fizică               x 
56. Fizică medicală x 
57. Biofizică x 

ŞTIINŢE 
EXACTE        FIZICĂ      

58. Fizică tehnologică x 

Şcoala de 
arte şi 

meserii / 
Învăţământ 
gimnazial  

Fizică 

ŞTIINŢE ALE 
NATURII        ŞTIINŢA MEDIULUI 59. Fizica mediului x 

FIZICĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 
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Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

                                                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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

                                                                                               Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de 
concurs 

1. Chimie x  
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  

CHIMIE 

20. Tehnologia compuşilor macromoleculari x  
21. Chimie x  CHIMIE 

UNIVERSITARI 22. Chimie - Fizică x  
FIZICĂ 23. Fizică - Chimie x  

24. Biochimie x  
25. Biologie - Chimie x  BIOLOGIE 
26. Biochimie tehnologică x  
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  

Învăţământ liceal 1. Chimie 
2. Chimie - Ştiinţe 

CHIMIE 
INDUSTRIALĂ 

35. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x  
36. Chimie x  
37. Chimie (în limbi străine) x  
38. Chimie militară (militar) x  
39. Biochimie tehnologică x  
40. Chimia mediului x  
41. Radiochimie  x  
42. Chimie - Fizică (+ militar) x  
43. Chimie - Fizică x  
44. Chimie - Biologie x  

Învăţământ liceal 
/ Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Chimie CHIMIE 

45. Inginerie chimică x  

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 
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46. Inginerie chimică (în limbi străine) x  
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  

CHIMIE 

55. Tehnologia compuşilor macromoleculari x  
56. Chimie x  CHIMIE 

UNIVERSITARI 57. Chimie - Fizică x  
FIZICĂ 58. Fizică - Chimie x  

59. Biochimie x  
60. Biologie - Chimie x  BIOLOGIE 
61. Biochimie tehnologică x  
62. Inginerie chimică x  
63. Inginerie chimică (în limbi străine) x  
64. Tehnologie chimică x  
65. Tehnologie chimică organică x  
66. Tehnologie chimică anorganică x  
67. Tehnologia substanţelor anorganice x  
68. Tehnologia substanţelor organice x  
69. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice  x  

Chimie 

CHIMIE 
INDUSTRIALĂ 

70. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x  
71. Chimie - Fizică (+ militar) x  CHIMIE 72. Chimie - Fizică x  

CHIMIE 
UNIVERSITARI 73. Chimie - Fizică x  Chimie – Fizică (*) 

FIZICĂ 74. Fizică - Chimie x  
75. Chimie - Biologie x  CHIMIE 76. Biochimie tehnologică x  
77. Biologie - Chimie x  

Învăţământ liceal / 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Chimie – Biologie (*) 
BIOLOGIE 78. Biochimie x  

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 

79. Chimie  x 
80. Chimie - secţia pedagogică  x 
81. Tehnici de laborator  x 
82. Chimie - Fizică  x 
83. Chimie – Biologie  x 
84. 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 

Învăţământ 
gimnazial / Şcoala 
de arte şi meserii / 

Anul de 
completare 

Chimie CHIMIE 

89. Chimie militară (militar)  x 

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 
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90. Tehnologie chimică  x 
91. Tehnici de laborator  x 
92. Tehnologie chimică organică   x 

CHIMIE 
INDUSTRIALĂ 

93. Tehnologie chimică anorganică   x 
FIZICĂ 94. Fizică - Chimie  x 

Chimie 

BIOLOGIE 95. Biologie - Chimie  x 
BIOLOGIE 96. Biologie - Chimie  x Chimie – Biologie (*) CHIMIE 97. Chimie - Biologie  x 

CHIMIE 98. Chimie - Fizică  x 

Învăţământ 
gimnazial / Şcoala 
de arte şi meserii / 

Anul de 
completare 

Chimie – Fizică (*) FIZICĂ 99. Fizică - Chimie  x 

CHIMIE 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 

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 

Nivel  Catedra / Postul 
de încadrare 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru 
studiile 

universitare de licenţă    

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenţă 

Programa - 
probă de concurs 

100. Chimie              x 
101. Biochimie tehnologică x ŞTIINŢE 

EXACTE        CHIMIE      
102. Radiochimie x 

BIOLOGIE 103. Biochimie x 
Chimie 

ŞTIINŢE ALE 
NATURII        ŞTIINŢA MEDIULUI 104. Chimia mediului x 
ŞTIINŢE 
EXACTE        CHIMIE    105. Biochimie tehnologică x 

Şcoala de 
arte şi 

meserii / 
Învăţământ 
gimnazial  

Chimie – Biologie (*) ŞTIINŢE ALE 
NATURII        BIOLOGIE 106. Biochimie x 

CHIMIE 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

  
(*) Numai pentru mediul rural 
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Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

                                            Disciplinele: Biologie; 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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina  
principală 

de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

                                                                         Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de  
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de 
concurs 

1. Biologie x  
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  

BIOLOGIE 

13. Biologie - Ecologie x  
14. Chimie - Biologie x  CHIMIE 15. Biochimie tehnologică x  

GEOGRAFIE 16. Geografie - Biologie x  

Învăţământ 
liceal 

1. Biologie 
2. Biologie - Ştiinţe 

GEOLOGIE 17. Geologie - Biologie   x  
18. Biologie x  
19. Biochimie  x  
20. Ecologie x  
21. Ecologie şi protecţia mediului x  
22. Biologie - Ştiinţe agricole x  
23. Biologie - Chimie x  
24. Biologie - Geografie x  
25. Biologie - Agricultură x  
26. Biologie - Geologie x  
27. Biologie aplicată în agricultură x  
28. Protecţia mediului x  
29. Biochimie tehnologică x  

BIOLOGIE 

30. Biologie - Ecologie x  
31. Chimie - Biologie x  CHIMIE 32. Biochimie tehnologică x  

GEOGRAFIE 33. Geografie - Biologie x  

Biologie 
 

GEOLOGIE 34. Geologie - Biologie   x  
35. Biologie - Chimie x  BIOLOGIE 36. Biochimie  x  
37. Chimie - Biologie x  Biologie – Chimie (*) 

CHIMIE 38. Biochimie tehnologică x  
BIOLOGIE 39. Biologie - Geografie x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare/  
Învăţământ 
gimnazial 

Biologie – Geografie (*) GEOGRAFIE 40. Geografie - Biologie x  

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

ŞTIINŢE 
EXACTE        CHIMIE      52. Biochimie tehnologică x 

53. Biochimie x BIOLOGIE 54. Biologie x 
Biologie ŞTIINŢE ALE 

NATURII        
ŞTIINŢA MEDIULUI 55. Ecologie şi protecţia mediului x 

ŞTIINŢE 
EXACTE        CHIMIE    56. Biochimie tehnologică x 

Şcoala de 
arte şi 

meserii / 
Învăţământ 
gimnazial  

Biologie – Chimie (*) ŞTIINŢE ALE 
NATURII        BIOLOGIE 57. Biochimie x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

 
(*) Numai pentru mediul rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

41. Biologie  x 
42. Biologie - Geografie  x 
43. Biologie - Agricultură  x 
44. Biologie - Chimie  x 

BIOLOGIE 

45. Ştiinţe naturale şi agricole  x 
CHIMIE 46. Chimie - Biologie  x 

Biologie 

GEOGRAFIE 47. Geografie - Biologie  x 
BIOLOGIE 48. Biologie - Geografie  x Biologie – Geografie (*) GEOGRAFIE 49. Geografie - Biologie  x 
BIOLOGIE 50. Biologie - Chimie  x 

Învăţământ 
gimnazial / 

Şcoala de arte 
şi meserii / 

Anul de 
completare 

Biologie – Chimie (*) CHIMIE 51. Chimie - Biologie  x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 

5287/ 2004) 

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 

  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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina 
principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL Nr. 
crt. 

                           Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de  
lungă 
durată 

de  
scurtă  
durată 

Programa -  
probă de concurs 

1. Pedagogie x  
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 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

20. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
PSIHOLOGIE 21. Psihologie x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 22. Sociologie - Psihologie x  
23. Sociologie x  SOCIOLOGIE 24. Politici sociale x  
25. Pedagogie x  ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 26. Pedagogie – învăţători  x  
27. Ştiinţe politice x  
28. Ştiinţe politice (în limbi străine) x  
29. Ştiinţe politice şi administrative x  
30. Ştiinţe politice - Filosofie x  
31. Studii europene x  

ŞTIINŢE 
POLITICE 

32. Relaţii internaţionale şi studii europene   x  
ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE 33. Ştiinţe politico - economice x  

34. Administraţie publică x  
35. Administraţie europeană x  ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
36. Ştiinţe administrative* x  
37. Comunicare şi relaţii publice x  
38. Limba şi literatura română - Istorie x x 
39. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x  
40. Comunicare socială şi relaţii publice x  

FILOLOGIE 

41. Relaţii internaţionale şi studii europene   x  
ECONOMIC 42. Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

43. Teologie greco-catolică didactică – Filosofie x  
44. Teologie ortodoxă - Istorie x  
45. Teologie ortodoxă didactică - Istorie x  
46. Teologie romano-catolică - Istorie x  
47. Teologie romano-catolică didactică - Istorie x  

Învăţământ 
gimnazial /  

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Cultură civică 

TEOLOGIE 

48. Teologie greco-catolică - Istorie x  

CULTURĂ     
CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5462/ 2005) 
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49. Teologie greco-catolică didactică - Istorie x  
50. Teologie reformată - Istorie x  TEOLOGIE 
51. Teologie reformată didactică  – Istorie x  
52. Psihosociologie - informaţii x  
53. Comunicare şi relaţii publice x  
54. Comunicare socială şi relaţii publice x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 
COMUNICĂRII 

55. Comunicare şi relaţii publice - informaţii x  
56. Comunicare şi relaţii publice x  COMUNICARE ŞI RELAŢII 

PUBLICE (SNSPA) 57. Comunicare socială şi relaţii publice x  
58. Filosofie x  
59. Filosofie - istorie x  
60. Filosofie - Sociologie x  
61. Filosofie şi jurnalistică  x  
62. Filosofie - Jurnalistică x  
63. Filosofie şi antropologie x  
64. Filosofie - Jurnalism x  
65. Filosofie - Limba şi literatura română x  
66. Filosofie – Filologie clasică x  
67. Pedagogie - Limba şi literatura română  x  
68. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
69. Pedagogie - Limbă străină/maternă x  
70. Filosofie - Psihologie x  
71. Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x  

FILOSOFIE 

72. Cultură şi religie x  
FILOSOFIE ŞI JURNALISM 73. Filosofie - Jurnalism x  

74. Istorie x x 
75. Istorie (în limbi străine) x  
76. Istorie - Limba şi literatura română x  
77. Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x  
78. Istorie - Filosofie x  
79. Istorie - Geografie x x 
80. Istorie - Arheologie x  
81. Istorie - Muzeologie x  
82. Istorie - Istoria artei x  
83. Istorie - Jurnalistică x  
84. Istorie - Biblioteconomie x  
85. Istorie - Jurnalism x  
86. Ştiinţe politice x  
87. Arhivistică şi istorie x  
88. Istorie – Filologie clasică x  
89. Istorie – Studii iudaice x  
90. Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x  
91. Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x  

ISTORIE 

92. Istorie – Arhivistică şi muzeologie x  
ARHIVISTICĂ 93. Arhivistică – Istorie (militar) x  
GEOGRAFIE 94. Geografie - Istorie x x 

95. Drept x  
96. Drept comunitar x  
97. Ştiinţe juridice x  DREPT 

98. Ştiinţe juridice şi administrative x  
99. Drept x  
100. Drept comunitar x  
101. Ştiinţe juridice x  

Învăţământ 
gimnazial /  

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
 

Cultură civică 

ŞTIINŢE JURIDICE 

102. Ştiinţe juridice şi administrative x  

CULTURĂ     
CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5462/ 2005) 

*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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 
PROFILUL / DOMENIUL Nr. 

crt. 

                                                                                         Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de  
lungă 
durată 

de  
scurtă  
durată 

Programa -  
probă de concurs 

103. Pedagogie x  
104. Pedagogie - Limba şi literatura română  x  
105. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
106. Pedagogie - Limbă străină/maternă x  
107. Pedagogie socială x  
108. Psihologie x  
109. Psihologie şi asistenţă socială x  
110. Psihologie - Pedagogie x  
111. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  
112. Psihosociologie x  
113. Psihosociologie (+ militar) x  
114. Psihosociologie - Informaţii (militar) x  
115. Psihopedagogie x  
116. Psihopedagogie - Cibernetică x  
117. Sociologie x  
118. Sociologie - Etnologie x  
119. Sociologie - Politologie x  
120. Sociologie - Psihologie x  
121. Psihologie şi psihopedagogie specială x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

122. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
PSIHOLOGIE 123. Psihologie x  

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 124. Sociologie - Psihologie x  
125. Sociologie x  

SOCIOLOGIE 
126. Politici sociale x  
127. Pedagogie x  ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
128. Pedagogie – învăţători  x  
129. Ştiinţe politice x  
130. Ştiinţe politice (în limbi străine) x  
131. Ştiinţe politice şi administrative x  
132. Ştiinţe politice - Filosofie x  
133. Studii europene x  

ŞTIINŢE 
POLITICE 

134. Relaţii internaţionale şi studii europene   x  
ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE 135. Ştiinţe politico - economice x  

136. Administraţie publică x  
137. Administraţie europeană x  ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
138. Ştiinţe administrative* x  
139. Comunicare şi relaţii publice x  
140. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x  
141. Comunicare socială şi relaţii publice x  FILOLOGIE 

142. Relaţii internaţionale şi studii europene   x  
ECONOMIC 143. Relaţii internaţionale şi studii europene   x  

Învăţământ 
liceal 

Cultură civică – Studii 
sociale 

TEOLOGIE 144. Teologie greco-catolică didactică – Filosofie x  

CULTURĂ     
CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5462/ 2005) 
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145. Psihosociologie - informaţii x  
146. Comunicare şi relaţii publice x  
147. Comunicare socială şi relaţii publice x  

JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 
COMUNICĂRII 

148. Comunicare şi relaţii publice - informaţii x  
149. Comunicare şi relaţii publice x  COMUNICARE ŞI RELAŢII 

PUBLICE (SNSPA) 150. Comunicare socială şi relaţii publice x  
151. Filosofie x  
152. Filosofie - istorie x  
153. Filosofie - Sociologie x  
154. Filosofie şi jurnalistică  x  
155. Filosofie - Jurnalistică x  
156. Filosofie şi antropologie x  
157. Filosofie - Jurnalism x  
158. Filosofie - Limba şi literatura română x  
159. Filosofie – Filologie clasică x  
160. Pedagogie - Limba şi literatura română  x  
161. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
162. Pedagogie - Limbă străină/maternă x  
163. Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x  

FILOSOFIE 

164. Filosofie - Psihologie x  
165. Istorie - Filosofie x  
166. Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x  ISTORIE 
167. Ştiinţe politice x  

FILOSOFIE ŞI JURNALISM 168. Filosofie - Jurnalism x  
169. Drept x  
170. Drept comunitar x  
171. Ştiinţe juridice x  DREPT 

172. Ştiinţe juridice şi administrative x  
173. Drept x  
174. Drept comunitar x  
175. Ştiinţe juridice x  

Învăţământ 
liceal 

Cultură civică – Studii 
sociale 

ŞTIINŢE JURIDICE 

176. Ştiinţe juridice şi administrative x  

CULTURĂ     
CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5462/ 2005) 

*Studii academice postuniversitare. 
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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

ISTORIE 177. Istorie x ŞTIINŢE 
UMANISTE     FILOSOFIE 178. Filosofie x 

179. Drept x ŞTIINŢE 
JURIDICE DREPT 180. Drept comunitar x 

SOCIOLOGIE 181. Sociologie x 
ŞTIINŢE POLITICE      182. Ştiinţe politice x 

RELAŢII 
INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 
183. Relaţii internaţionale şi studii europene x 

184. Administraţie publică x ŞTIINŢE 
ADMINISTRATIVE        185. Administraţie europeană x 

ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII           186. Comunicare şi relaţii publice        x 

ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI             187. Pedagogie x 

Şcoala de 
arte şi 

meserii / 
Învăţământ 
gimnazial  

Cultură civică 
ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 
POLITICE       

PSIHOLOGIE 188. Psihologie x 

CULTURĂ     
CIVICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5462/ 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56
Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE 

Disciplinele: Filosofie; Logică şi argumentare; 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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina 
principală 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

 
de 

lungă 
durată 

 
de 

scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1. Filosofie x  
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  

FILOSOFIE 

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  

Învăţământ 
liceal 

1. Filosofie; 
Logică şi 

argumentare 
 

2. Filosofie; Logică 
şi argumentare – 

Studii sociale 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 16. Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

FILOSOFIE 
ŞI  

LOGICĂ ŞI 
ARGUMENTARE 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5462/ 2005) 

 
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: 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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de 
concurs 

1. Sociologie x  
2. Sociologie - Psihologie x  
3. Sociologie - Politologie x  
4. Sociologie - Etnologie x  
5. Psihosociologie  x  
6. Psihosociologie (+ militar) x  
7. Psihosociologie – Informaţii (militar) x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

8. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
SOCIOLOGIE 9. Sociologie x  

SOCIOLOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE 10. Sociologie - Psihologie x  

11. Filosofie - Sociologie x  FILOSOFIE 12. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

Învăţământ 
liceal  

1. Sociologie 
2. Sociologie - Studii 
sociale 
 

ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII 13. Psihosociologie - informaţii x  

SOCIOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5462/ 2005) 

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: 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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată

Programa - 
probă de 
concurs 

1. Psihologie x  
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  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

13. Psihopedagogie x  
PSIHOLOGIE 14. Psihologie x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 15. Pedagogie x  
SOCIOLOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE 16. Sociologie - Psihologie x  

ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII 17. Psihosociologie - informaţii x  

18. Filosofie - Psihologie x  

Învăţământ  
liceal 

 

1. Psihologie 
2. Psihologie – Studii 
sociale 
 

FILOSOFIE 19. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

PSIHOLOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5462/ 2005) 

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. 

 



 59
 

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

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de 
concurs 

1. Pedagogie x  
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  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

9. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x  
10. Pedagogie - Limba şi literatura română  x  
11. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  FILOSOFIE 
12. Pedagogie - Limbă străină/maternă x  
13. Pedagogie x  

Învăţământ  
liceal 

 

1. Pedagogie 
 
2. Pedagogie – Studii 
sociale 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 14. Pedagogie – învăţători x  

PEDAGOGIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

 
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: 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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina 

 principală de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

                                                            Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1. Economie generală x  
2. Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
3. Economie - Pedagogie x  
4. Economia şi dreptul afacerilor x  
5. Economie matematică x  
6. Economie mondială x  
7. Economia întreprinderii  x  
8. Economia întreprinderii (în limbi străine) x  
9. Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x  
10. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x  
11. Comerţ x  
12. Turism şi servicii x  
13. Ştiinţe economice x  
14. Politici economice x  
15. Relaţii economice internaţionale x  
16. Tranzacţii internaţionale x  
17. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x  
18. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x  
19. Comerţ exterior x  
20. Managementul afacerilor x  
21. Managementul afacerilor economice x  
22. Management şi marketing în afaceri economice x  
23. Management x  
24. Management economico – financiar (militar) x  
25. Gestiunea afacerilor  x  
26. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x  
27. Administrarea afacerilor x  
28. Marketing x  
29. Marketing şi economia serviciilor x  
30. Management – Marketing x  
31. Management şi marketing x  
32. Marketing şi economia afacerilor x  
33. Marketing şi comerţ exterior x  
34. Relaţii internaţionale şi studii europene x  
35. Managementul instituţiilor europene x  
36. Economia producţiei alimentare x  
37. Finanţe - Contabilitate x  
38. Finanţe şi contabilitate x  
39. Managementul firmei x  
40. Management în industrie x  
41. Economie şi educaţie antreprenorială* x  
42. Finanţe şi bănci x  
43. Contabilitate şi informatică de gestiune x  
44. Gestiune, contabilitate şi control financiar x  
45. Economia industriilor, construcţiilor şi  transporturilor x  
46. Cibernetică şi previziune economică x  
47. Planificare şi cibernetică economică x  
48. Cibernetică economică x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / 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. Cibernetică şi informatică economică x  

ECONOMIE 
ŞI 

EDUCAŢIE 
ANTREPRENORIALĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5462/ 2005) 
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50. Merceologie x  
51. Economie agrară şi contabilitate x  
52. Economie agroalimentară x  
53. Economia agroalimentară şi a mediului x  
54. Finanţe şi asigurări x  
55. Bănci şi burse de valori x  
56. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x  
57. Contabilitate x  
58. Contabilitate şi economie agrară x  
59. Economia producţiei agricole şi silvice x  
60. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x  
61. Economia turismului x  
62. Financiar contabil şi administrativ x  
63. Finanţe x  
64. Finanţe, bănci, contabilitate x  
65. Management financiar - contabil x  
66. Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x  
67. Managementul sistemelor tehnico economice x  
68. Statistică social economică x  
69. Turism  - Servicii x  
70. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x  
71. Asistenţă managerială x  
72. Managementul organizaţiei (militar) x  
73. Management social x  
74. Management financiar contabil şi administrativ x  
75. Statistică social-economică x  
76. Statistică şi previziune economică x  
77. Finanţe, contabilitate, informatică x  
78. Finanţe, contabilitate şi informatică x  
79. Finanţe şi gestiunea afacerilor x  
80. Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x  
81. Gestiunea financiară a întreprinderii x  
82. Informatică şi contabilitate x  
83. Expertize contabile şi control financiar x  
84. Economie şi sociologie rurală x  
85. Management şi turism x  
86. Management - Turism x  
87. Economia turismului intern şi  internaţional x  
88. Economia industriei x  
89. Management turistic şi comercial x  
90. Management turistic şi hotelier x  
91. Management în industrie, construcţii şi transporturi x  
92. Management în comerţ şi turism x  
93. Management economic* x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / 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 

94. Finanţe - Credit x  

ECONOMIE 
ŞI 

EDUCAŢIE 
ANTREPRENORIALĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5462/ 2005) 
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95. Managementul întreprinderii x  
96. Management industrial x  
97. Economia agroalimentară x  
98. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x  

Economic / Economie 
Cibernetică şi statistică 

economică / 
Finanţe / 

Ştiinţe economice / 
Management / Marketing 99. Merceologie şi managementul calităţii   x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul 
de completare 

 

1. Economie; Educaţie 
antreprenorială 
 
2. Economie aplicată 

 
3. Economie; Educaţie 
antreprenorială – Economie 
aplicată 
 

Filosofie 100. Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  

ECONOMIE 
ŞI 

EDUCAŢIE 
ANTREPRENORIALĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5462/ 2005) 

* 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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       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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina  
principală 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 
 
Nr. 
crt. 

                                                        Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1. Psihologie x  
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  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

22. Sociologie – Etnologie x  
PSIHOLOGIE 23. Psihologie x  

24. Pedagogie x  
25. Pedagogie - învăţători x  ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
26. Psihopedagogie specială x  

SOCIOLOGIE 27. Sociologie x  
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 28. Sociologie - Psihologie x  

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  

FILOSOFIE 

34. Pedagogie - Limbă străină/maternă x  

CJAPP / 

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

 

Profesor în centre 
şi cabinete de 

asistenţă 
psihopedagogică 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 35. Psihosociologie - Informaţii x  

CONSILIERE 
PSIHOPEDAGOGICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

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 

         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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina 
principală 

de încadrare)  

PROFILUL / DOMENIUL Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată

Programa - 
probă de concurs 

1. Psihologie x  
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  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

19. Psihosociologie – Informaţii (militar) x  
20. Pedagogie - Limba şi literatura română  x  
21. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
22. Pedagogie - Limbă străină/maternă x  
23. Filosofie – Psihologie x  

FILOSOFIE 

24. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994)  x  
PSIHOLOGIE 25. Psihologie x  

26. Pedagogie x  
27. Pedagogie - învăţători x  ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
28. Psihopedagogie specială x  

SOCIOLOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE 29. Sociologie - Psihologie x  

Centre 
logopedice 

interşcolare/ 
Cabinete 

logopedice 
şcolare 

Profesor logoped 

ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII 30. Psihosociologie – informaţii x  

PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALĂ  

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

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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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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare)  

PROFILUL / 
DOMENIUL 

Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs

1. Istorie x  
2. Istorie (în limbi străine) x  
3. Istorie - Limba şi literatura română x  
4. Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x  
5. Istorie - Filosofie x  
6. Istorie - Geografie x  
7. Istorie - Arheologie x  
8. Istorie - Muzeologie x  
9. Istorie - Istoria artei x  
10. Istorie - Jurnalistică x  
11. Istorie - Biblioteconomie x  
12. 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  

Istorie ISTORIE 

18. Istorie – Arhivistică şi muzeologie x  
Istorie – Geografie (*) ISTORIE 19. Istorie - Geografie x  

Istorie – Limba engleză (*) ISTORIE 20. Istorie – Limba şi literatura engleză x  
Istorie – Limba franceză (*) ISTORIE 21. Istorie – Limba şi literatura franceză x  
Istorie – Limba germană (*) ISTORIE 22. Istorie – Limba şi literatura germană x  

Istorie – Limba rusă (*) ISTORIE 23. Istorie – Limba şi literatura rusă x  
24. Limba şi literatura română - Istorie x  FILOLOGIE 25. Limba şi literatura străină/maternă - Istorie x  

FILOSOFIE 26. Filosofie - Istorie x  Istorie 

GEOGRAFIE 27. Geografie – Istorie x  
Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE 28. Geografie – Istorie x  

ARHIVISTICĂ 29. Arhivistică – Istorie (militar) x  
30. Teologie ortodoxă – Istorie x  
31. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x  
32. Teologie romano-catolică – Istorie x  
33. Teologie romano-catolică didactică – Istorie x  
34. Teologie greco-catolică - Istorie x  
35. Teologie greco-catolică didactică - Istorie x  
36. Teologie reformată - Istorie x  

Învăţământ liceal / 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ gimnazial 

 

Istorie TEOLOGIE 

37. Teologie reformată didactică - Istorie x  
38. Istorie  x ISTORIE 39. Istorie – Geografie  x Istorie 

FILOLOGIE 40. Limba şi literatura română - Istorie  x 
Istorie – Geografie (*) ISTORIE 41. Istorie – Geografie  x 

Istorie GEOGRAFIE 42. Geografie – Istorie  x 

Învăţământ gimnazial/ 
Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 
Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE 43. Geografie – Istorie  x 

ISTORIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

         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
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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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

Şcoala de 
arte şi 

meserii / 
Învăţământ 
gimnazial  

Istorie ŞTIINŢE 
UMANISTE     ISTORIE 189. Istorie x 

ISTORIE 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 
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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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare)  
PROFILUL / DOMENIUL Nr. 

crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1. Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x 
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  

ISTORIE 

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  

18. 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  

FILOLOGIE 

39. Traducere şi interpretare (maghiară) x  
ISTORIE 40. Istorie - Limba şi literatura maghiară x  

GEOGRAFIE  41. Geografie  - Limba şi literatura maghiară x  
42. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 43. Sociologie – Etnologie (studii absolvite în limba maghiară) x  

Învăţământ  
gimnazial 

Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare 

FILOSOFIE 44. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

ISTORIA ŞI 
TRADIŢIILE 

MINORITĂŢII 
MAGHIARE 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului  
 nr. 2600/ 2007) 
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45. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  
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. Teologie romano-catolică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  
54. Teologie romano-catolică didactică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  
55. 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  

Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare TEOLOGIE 

58. Teologie reformată didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  
59. Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x 
60. Istorie – Limba şi literatura maghiară x  ISTORIE 
61. Istorie – Geografie (studii absolvite în limba maghiară) x x 

FILOLOGIE 62. Limba şi literatura maghiară – Istorie x  
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  

Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare - 

Istorie 
TEOLOGIE 

68. Teologie reformată didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x  
ISTORIE 69. Istorie - Limba şi literatura maghiară x  

GEOGRAFIE 70. Geografie  - Limba şi literatura maghiară x  
71. Limba şi literatura maghiară - Istorie x  
72. Limba şi literatura maghiară x x 
73. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română  x  FILOLOGIE 

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

FILOLOGIE 

87. Traducere şi interpretare (maghiară) x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 88. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  

FILOSOFIE 89. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x  
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  

Învăţământ  
gimnazial 

Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare - 

Limba şi literatura 
maghiară 

 

TEOLOGIE 

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

ISTORIA ŞI 
TRADIŢIILE 

MINORITĂŢII 
MAGHIARE 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului   
nr. 2600/ 2007) 
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98. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x  Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare - 
Religie romano catolică 

TEOLOGIE 99. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x  

100. Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x  Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare - 
Religie greco-catolică 

TEOLOGIE 101. Teologie greco-catolică  didactică – Limba şi literatura maghiară x  

102. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x  

Învăţământ  
gimnazial 

Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare - 

Religie reformată 
TEOLOGIE 103. Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x  

ISTORIA ŞI 
TRADIŢIILE 

MINORITĂŢII 
MAGHIARE 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului   
nr. 2600/ 2007) 

         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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

1. Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare 

 
2. Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare 

- Istorie 

ŞTIINŢE 
UMANISTE     ISTORIE 104. Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x 

105. Etnologie maghiară x Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare 

ŞTIINŢE 
UMANISTE     STUDII CULTURALE 106. Etnologie (studii absolvite în limba maghiară) x 

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 

Învăţământ  
gimnazial 1. Istoria şi tradiţiile 

minorităţii maghiare 
 

2. Istoria şi tradiţiile 
minorităţii maghiare 
- Limba şi literatura 

maghiară 
 

ŞTIINŢE 
UMANISTE     LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 

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

ISTORIA ŞI TRADIŢIILE 
MINORITĂŢII MAGHIARE 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării şi tineretului   
nr. 2600/ 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70
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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1. Geografie x  
2. Geografia turismului  x  
3. Geografie - Ştiinţa mediului x  
4. Ştiinţa mediului x  
5. Cercetarea mediului înconjurător x  
6. Geografia mediului x  
7. Geografie - Limba şi literatura străină/maternă  x  
8. Geografie - Istorie  x  

GEOGRAFIE 

9. Geografie - Biologie x  
ISTORIE 10. Istorie - Geografie x  

BIOLOGIE 11. Biologie - Geografie x  

Geografie 

GEOLOGIE 12. Geologie - Geografie  x  
GEOGRAFIE 13. Geografie - Istorie  x  Geografie – Istorie (*) ISTORIE 14. Istorie - Geografie x  
GEOGRAFIE 15. Geografie - Biologie x  Geografie – Biologie (*) BIOLOGIE 16. Biologie - Geografie x  

Geografie – Limba engleză (*) 17. Geografie – Limba şi literatura engleză x  
Geografie – Limba franceză (*) 18. Geografie – Limba şi literatura franceză x  
Geografie – Limba germană (*) 19. Geografie – Limba şi literatura germană x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Geografie – Limba rusă (*) 

GEOGRAFIE 

20. Geografie – Limba şi literatura rusă x  
21. Geografie  x 
22. Geografia turismului   x 
23. Geografie - Biologie  x GEOGRAFIE  

24. Geografie - Istorie  x 
ISTORIE 25. Istorie - Geografie  x 

Geografie 

BIOLOGIE 26. Biologie - Geografie  x 
GEOGRAFIE 27. Geografie - Istorie   x Geografie – Istorie (*) ISTORIE 28. Istorie - Geografie  x 
GEOGRAFIE 29. Geografie - Biologie  x 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare/ 
Învăţământ 
gimnazial 

Geografie – Biologie (*) BIOLOGIE 30. Biologie - Geografie  x 

GEOGRAFIE 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5462/ 2005) 

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 
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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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

31. Geografie x 
GEOGRAFIE 

32. Geografia turismului x 
33. Geografia mediului x 

Şcoala de arte şi 
meserii / 

Învăţământ 
gimnazial  

Geografie ŞTIINŢE ALE 
NATURII     

ŞTIINŢA MEDIULUI 
34. Ştiinţa mediului x 

GEOGRAFIE 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5462/ 2005) 
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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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. crt. 

Învăţământ universitar 
Specializarea 

de lungă 
durată 

de scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1.  Teologie ortodoxă pastorală  x  
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  

1.  Religie ortodoxă 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
ortodoxă)  

 

TEOLOGIE 

19.  Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x  
TEOLOGIE 20.  Cultură şi religie x  Religie ortodoxă FILOSOFIE 21.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
 ORTODOXĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei,  cercetării şi 

tineretului  nr. 2602/ 2007) 

22.  Teologie romano-catolică pastorală x  
23.  Teologie romano-catolică didactică x  
24.  Teologie romano-catolică – Litere x  
25.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura română x  
26.  Teologie romano-catolică – Asistenţă socială x  
27.  Teologie romano-catolică didactică – Asistenţă socială x  
28.  Teologie romano-catolică – Istorie x  
29.  Teologie romano-catolică didactică - Istorie x  
30.  Teologie romano – catolică – Etnologie x  
31.  Teologie romano – catolică didactică– Etnologie x  
32.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  

1.  Religie romano - 
catolică; 

2. Discipline teologice de 
specialitate (teologie 
romano – catolică) 

 

TEOLOGIE 

33.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  
TEOLOGIE 34.  Cultură şi religie x  Religie romano - catolică FILOSOFIE 35.  Cultură şi religie x  

RELIGIE ROMANO- 
CATOLICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

36.  Teologie greco-catolică pastorală x  
37.  Teologie greco-catolică didactică x  
38.  Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x  
39.  Teologie greco-catolică - Litere x  
40.  Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura română x  
41.  Teologie greco-catolică - Asistenţă socială x  
42.  Teologie greco-catolică didactică - Asistenţă socială x  
43.  Teologie greco-catolică - Iconografie x  
44.  Teologie greco-catolică - Istorie x  
45.  Teologie greco-catolică didactică - Istorie x  
46.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  
47.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  

1.  Religie greco - catolică;; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie greco 
– catolică) 

 

TEOLOGIE 

48.  Teologie greco-catolică pastorală şi didactică x  
TEOLOGIE 49.  Cultură şi religie x  Religie greco - catolică FILOSOFIE 50.  Cultură şi religie x  

RELIGIE GRECO - 
CATOLICĂ  

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 

1.  Religie evanghelică – 
confesiunea augustană; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
evanghelică – confesiunea 

augustană) 

TEOLOGIE 51.  Teologie evanghelică x  

RELIGIE EVANGHELICĂ 
– CONFESIUNEA 

AUGUSTANĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5670/ 2006) 
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52.  Teologie baptistă pastorală x  
53.  Teologie baptistă didactică x  
54.  Teologie baptistă - Litere x  
55.  Teologie baptistă didactică – Limba şi literatura română x  
56.  Teologie baptistă - Asistenţă socială x  
57.  Teologie baptistă didactică - Asistenţă socială x  
58.  Teologie baptistă - Muzică bisericească x  
59.  Teologie baptistă - Limba şi literatură străină/maternă x  

1.  Religie baptistă; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
baptistă) 

TEOLOGIE 

60.  Teologie baptistă didactică- Limba şi literatură străină/maternă x  
TEOLOGIE 61.  Cultură şi religie x  Religie baptistă FILOSOFIE 62.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
BAPTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

63.  Teologie reformată – Litere x  
64.  Teologie reformată - Etnologie x  
65.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  
66.  Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x  
67.  Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x  
68.  Teologie reformată – Limba maternă x  
69.  Teologie reformată – Limba şi literatura elină x  
70.  Teologie reformată  didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  
71.  Teologie reformată – Istorie x  
72.  Teologie reformată didactică  – Istorie x  
73.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  
74.  Teologie protestantă didactică x  
75.  Teologie reformată  pastorală   x  
76.  Teologie reformată  didactică   x  
77.  Teologie protestantă pastorală   x  

1.  Religie reformată; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
reformată) 

TEOLOGIE 

78.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  
TEOLOGIE 79.  Cultură şi religie x  Religie reformată FILOSOFIE 80.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
REFORMATĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

81.  Teologie adventistă - Litere x  
82.  Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x  
83.  Teologie adventistă didactică - Asistenţă socială      x  
84.  Teologie adventistă - Asistenţă socială      x  

1.  Religie adventistă; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
adventistă) 

TEOLOGIE 

85.  Teologie adventistă pastorală                x  
TEOLOGIE 86.  Cultură şi religie x  Religie adventistă FILOSOFIE 87.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
ADVENTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

1.  Religie penticostală; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
penticostală) 

TEOLOGIE 88.  Teologie penticostală x  

TEOLOGIE 89.  Cultură şi religie x  Religie penticostală FILOSOFIE 90.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
PENTICOSTALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

91.  Teologie unitariană (+ reformată) x  
92.  Teologie reformată – Litere x  
93.  Teologie reformată - Etnologie x  
94.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  
95.  Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x  
96.  Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x  
97.  Teologie reformată – Limba maternă x  
98.  Teologie reformată – Limba şi literatura elină x  
99.  Teologie reformată  didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  
100.  Teologie reformată – Istorie x  
101.  Teologie reformată didactică  – Istorie x  
102.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  
103.  Teologie protestantă didactică x  
104.  Teologie reformată  pastorală   x  
105.  Teologie protestantă pastorală   x  

1.  Religie unitariană; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
unitariană) 

TEOLOGIE 

106.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  
TEOLOGIE 107.  Cultură şi religie x  

Învăţământ 
liceal / 

Şcoala de arte şi 
meserii / Anul de 

completare 

Religie unitariană FILOSOFIE 108.  Cultură şi religie x  

RELIGIE UNITARIANĂ 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 
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109.  Teologie ortodoxă pastorală  x  
110.  Teologie ortodoxă – Litere  x  
111.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x  
112.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x  
113.  Teologie ortodoxă didactică – Litere  x  
114.  Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x  
115.  Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x  
116.  Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural  x  
117.  Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x  
118.  Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x  
119.  Teologie ortodoxă – Istorie  x  
120.  Teologie ortodoxă didactică – Istorie  x  
121.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică x  
122.  Teologie ortodoxă  didactică - Filologie clasică x  
123.  Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche)  x  
124.  Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x  
125.  Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x  
126.  Teologie ortodoxă – Limbă maternă x  
127.  Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x  

TEOLOGIE 

128.  Cultură şi religie x  

Religie 
ortodoxă 

FILOSOFIE 129.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
 ORTODOXĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei,  cercetării şi 

tineretului  nr. 2602/ 2007) 

130.  Teologie romano-catolică pastorală x  
131.  Teologie romano-catolică didactică x  
132.  Teologie romano-catolică - Etnologie x  
133.  Teologie romano-catolică didactică - Etnologie x  
134.  Teologie romano-catolică – Litere x  
135.  Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura română x  
136.  Teologie romano-catolică – Asistenţă socială x  
137.  Teologie romano-catolică didactică – Asistenţă socială x  
138.  Teologie romano-catolică - Istorie x  
139.  Teologie romano-catolică didactică - Istorie x  
140.  Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  
141.  Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  

TEOLOGIE 

142.  Cultură şi religie x  

Religie romano 
- catolică 

FILOSOFIE 143.  Cultură şi religie x  

RELIGIE ROMANO- 
CATOLICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

144.  Teologie greco-catolică pastorală x  
145.  Teologie greco-catolică didactică x  
146.  Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x  
147.  Teologie greco-catolică – Litere x  
148.  Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura română x  
149.  Teologie greco-catolică – Asistenţă socială x  
150.  Teologie greco-catolică didactică – Asistenţă socială x  
151.  Teologie greco-catolică - Iconografie x  
152.  Teologie greco-catolică – Istorie x  
153.  Teologie greco-catolică didactică– Istorie x  
154.  Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  
155.  Teologie greco-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x  
156.  Teologie greco-catolică pastorală şi didactică x  

TEOLOGIE 

157.  Cultură şi religie x  

Religie greco - 
catolică 

FILOSOFIE 158.  Cultură şi religie x  

RELIGIE GRECO - 
CATOLICĂ  

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

Învăţământ 
gimnazial / 
Învăţământ 

primar 

Religie 
evanghelică – 
confesiunea 
augustană 

TEOLOGIE 159.  Teologie evanghelică x  

RELIGIE 
EVANGHELICĂ – 

CONFESIUNEA 
AUGUSTANĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5670/ 2006) 
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160.  Teologie baptistă pastorală x  
161.  Teologie baptistă didactică x  
162.  Teologie baptistă - Litere x  
163.  Teologie baptistă didactică – Limba şi literatura română x  
164.  Teologie baptistă - Asistenţă socială x  
165.  Teologie baptistă didactică - Asistenţă socială x  
166.  Teologie baptistă - Muzică bisericească x  
167.  Teologie baptistă - Limba şi literatură străină/maternă x  
168.  Teologie baptistă didactică - Limba şi literatură străină/maternă x  

TEOLOGIE 

169.  Cultură şi religie x  

Religie baptistă 

FILOSOFIE 170.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
BAPTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

171.  Teologie reformată – Litere x  
172.  Teologie reformată - Etnologie x  
173.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  
174.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  
175.  Teologie reformată  didactică - Asistenţă socială x  
176.  Teologie reformată - Limba şi literatura străină/maternă x  
177.  Teologie reformată didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  
178.  Teologie reformată - Istorie x  
179.  Teologie reformată didactică - Istorie x  
180.  Teologie reformată - Limba maternă x  
181.  Teologie reformată - Limba şi literatura elină x  
182.  Teologie protestantă didactică x  
183.  Teologie reformată pastorală   x  
184.  Teologie protestantă pastorală   x  
185.  Teologie reformată  didactică   x  
186.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  

TEOLOGIE 

187.  Cultură şi religie x  

Religie 
reformată 

FILOSOFIE 188.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
REFORMATĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

189.  Teologie adventistă - Litere x  
190.  Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x  
191.  Teologie adventistă didactică - Asistenţă socială      x  
192.  Teologie adventistă - Asistenţă socială      x  
193.  Teologie adventistă pastorală                x  

TEOLOGIE 

194.  Cultură şi religie x  

Religie 
adventistă 

FILOSOFIE 195.  Cultură şi religie x  

RELIGIE 
ADVENTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

196.  Teologie penticostală x  TEOLOGIE 197.  Cultură şi religie x  Religie 
penticostală FILOSOFIE 198.  Cultură şi religie x  

RELIGIE PENTICOSTALĂ 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 
199.  Teologie unitariană (+ reformată) x  
200.  Teologie reformată – Litere x  
201.  Teologie reformată - Etnologie x  
202.  Teologie reformată - Asistenţă socială x  
203.  Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x  
204.  Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x  
205.  Teologie reformată – Limba maternă x  
206.  Teologie reformată – Limba şi literatura elină x  
207.  Teologie reformată  didactică - Limba şi literatura străină/maternă x  
208.  Teologie reformată – Istorie x  
209.  Teologie reformată didactică  – Istorie x  
210.  Teologie reformată didactică - Etnologie x  
211.  Teologie protestantă didactică x  
212.  Teologie reformată pastorală   x  
213.  Teologie protestantă pastorală   x  
214.  Teologie reformată didactică x  
215.  Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x  

TEOLOGIE 

216.  Cultură şi religie x  

Învăţământ 
gimnazial / Învăţământ 

primar 

Religie unitariană 

FILOSOFIE 217.  Cultură şi religie x  

RELIGIE UNITARIANĂ 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

218. Teologie ortodoxă pastorală x Religie ortodoxă TEOLOGIE     TEOLOGIE ORTODOXĂ 

219. Teologie ortodoxă didactică x 

RELIGIE ORTODOXĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării şi 
tineretului  nr. 2602/ 2007) 

220. Teologie romano – catolică  pastorală x 
Religie  

romano - catolică TEOLOGIE     TEOLOGIE  
ROMANO - CATOLICĂ 221. Teologie romano – catolică  didactică x 

RELIGIE ROMANO – 
CATOLICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

222. Teologie greco – catolică  pastorală x 
Religie  

greco - catolică TEOLOGIE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ 223. Teologie greco – catolică  didactică x 

RELIGIE 
GRECO – CATOLICĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

224. Teologie reformată  pastorală x 
Religie  

reformată TEOLOGIE TEOLOGIE REFORMATĂ 225. Teologie reformată  didactică x 

RELIGIE 
REFORMATĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

226. Teologie baptistă  pastorală x Religie  
baptistă TEOLOGIE TEOLOGIE BAPTISTĂ 227. Teologie baptistă didactică x 

RELIGIE 
BAPTISTĂ 

228. Teologie penticostală  pastorală x 
Religie  

penticostală TEOLOGIE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 229. Teologie penticostală didactică x 

RELIGIE 
PENTICOSTALĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

230. Teologie adventistă pastorală x 

Şcoala de arte şi 
meserii / 

Învăţământ 
gimnazial/ 

Învăţământ 
primar  

Religie  
adventistă TEOLOGIE TEOLOGIE ADVENTISTĂ 231. Teologie adventistă didactică x 

RELIGIE 
ADVENTISTĂ 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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*LDAVCIP* 
 

LISTA DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE  CODIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

A. Niveluri de învăţământ preuniversitar 
 Cod 

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 

Nivelul de învăţământ 
preuniversitar 

4. Gimnazial de artă (clasele V- VIII) GA 

 
B. Disciplinele de arte vizuale codificate 

Disciplina Nivelul de  
învăţământ 

preuniversitar Denumire Cod 

L Educaţie artistică L - EA 
L Educaţie vizuală L - EV 
G Educaţie plastică G - EP 

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 

LA 

22. Perspectivă şi desen proiectiv LA – P/DP 
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Disciplina  Nivelul de  
învăţământ 

preuniversitar Denumire Cod 

23. Studiul corpului şi al figurii umane, în volum LA – S.FIG.V LA 24. Studiul corpului şi al figurii umane, în culoare LA – S.FIG.C 
1. Desen GA - D 
2. Pictură GA - P 
3. Modelaj GA - M GA 

4. Istoria artei GA - IA 
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 

LA 

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 

L- G - LA - GA- PROFILUL / 
DOMENIUL 

Nr. 
crt. 

    Învăţământ universitar 
Specializarea 

de lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

 
Programa -  

probă de concurs 

EV; EV-EA EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI D, P, M, IA 1. Arte plastice  x  
EV; EV-EA EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale) D, P, M, IA 2. Arte decorative x  
EV; EV-EA EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI D, P, M, IA 3. Arte plastice – Arte decorative x  

EV; EV-EA EP PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 

ARTE 
PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 
4. Pictură x  

EV; EV-EA EP PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.C D, P, M, IA ARTE 

PLASTICE 5. Pictură x  

EV; EV-EA EP PS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 6. Pictură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EV-EA EP SS, SO, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, 
CRO, AS,  S.FIG.V D, P, M, IA 7. Sculptură x  

EV; EV-EA EP SS, SO, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, 
CRO, AS,  S.FIG.V D, P, M, IA 8. Sculptură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EV-EA EP G, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI SD, 
CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 9. Grafică x  

EV; EV-EA EP G, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PCI SD, 
CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 10. Grafică, profesor de desen x  

EV; EV-EA EP DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), PCI , SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 11. Arte textile (tapiserie – contexturi,  

modă – imprimeuri)  x  

EV; EV-EA EP DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                      
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 

ARTE 
PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

12. Arte textile (creaţie vestimentară - modă) x  

EV; EV-EA EP DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 13. Arte textile x  

EV; EV-EA EP DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 14. Tapiserie – creaţie vestimentară x  

EV; EV-EA EP DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                     
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 15. Creaţie vestimentară x  

EV; EV-EA EP DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 16. Arte textile – imprimerie x  

EV; EV-EA EP DT, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 

ARTE DECORATIVE 

17. Arte textile – Modă x  

EV; EV-EA EP AM, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 

ARTE 
PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 
18. Artă murală x  

EV; EV-EA EP AM, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.C D, P, M, IA ARTE 

PLASTICE 19. Artă monumentală – restaurare, profesor de 
desen x  

EV; EV-EA EP C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.V D, P, M, IA 20. Ceramică –Sticlă – Metal x  

EV; EV-EA EP C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.V D, P, M, IA 21. Ceramică x  

EV; EV-EA EP C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.V D, P, M, IA 22. Sticlă x  

EV; EV-EA EP C, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, 
AS,  S.FIG.V D, P, M, IA 23. Metal x  

EV; EV-EA EP S, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, PCI, 
SD, CRO, AS,  S. FIG. V, S.FIG.C,P/DP D, P, M, IA 24. Scenografie x  

EV; EV-EA EP D, SFD, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, AS, P/DP D, P, M, IA 25. Design x  

EV; EV-EA EP D, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, 
CRO, AS, P/DP D, P, M, IA 

ARTE 
PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

26. Design industrial şi ambiental şi de 
comunicare x  

Arte vizuale 
(Educaţie 
plastică/ 
Educaţie 
vizuală/ 

Arhitectură) 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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EV; EV-EA EP D, SFD, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, AS, P/DP D, P, M, IA 27. Design interior x  

EV; EV-EA EP D, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, 
PCI, SD, CRO, AS, P/DP D, P, M, IA 28. Design de produs x  

EV; EV-EA EP D, SFD,  SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, 
PCI SD, CRO, AS, P/DP D, P, M, IA 29. Forme industriale x  

EV; EV-EA EP R, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 30. Conservarea şi restaurarea operei de artă x  

EV; EV-EA EP R, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 

ARTE 
PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

31. Conservare şi restaurare x  

EV; EV-EA EP R, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 32. Pictură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EV-EA EP R, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 33. Sculptură – restaurare, profesor de desen x  

EV; EV-EA EP R, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 

ARTE 
PLASTICE 

 
34. Artă monumentală – restaurare, profesor de desen x  

EV; EV-EA EP IA D, P, M, IA 35. Istoria şi teoria artei x  
EV; EV-EA EP IA IA 36. Istorie – Istoria artei x  
EV; EV-EA EP IA IA 37. Istoria artei x  

EV; EV-EA EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), IA D, P, M, IA 38. Pedagogia artei (profesor de desen) x  

EV; EV-EA EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, 
 CRO-(fundamentale), IA D, P, M, IA 39. Pedagogia artei x  

EV; EV-EA EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale) D, P, M, IA 40. Pedagogie - arte plastice şi decorative x  

EV; EV-EA EP IA, SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,   
CRO-(fundamentale) D, P, IA 41. Muzeologie – Profesor de desen x  

EV; EV-EA EP IA  IA 42. Muzeologie, conservarea şi restaurarea 
patrimoniului x  

EV; EV-EA EP FV, DA, PCI, SCO D, P, IA 43. Artă fotografică x  

EV; EV-EA EP FV, DA, SFC, SFD, SCO, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, AS D, P, IA 

ARTE 
PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

44. Foto – Video – Procesare computerizată a 
imaginii x  

EV; EV-EA EP IA IA ISTORIE 45. Istorie – Istoria artei x  
EV; EV-EA EP R, IA, SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 46. Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x  
EV; EV-EA EP R, IA SD, CRO, AS,  S.FIG.C D, P, M, IA 47. Teologie ortodoxă - Pictură bisericească x  

EV; EV-EA EP R, IA D, P, M, IA 48. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi 
restaurare x  

EV; EV-EA EP  D, P, M, IA 

TEOLOGIE 

49. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x  
EV; EV-EA  FV, PCI  50. Multimedia – sunet, montaj x  
EV; EV-EA  FV, PCI, SD, CRO, AS SD, CRO, AS,  S.FIG.C  51. Multimedia – sunet, montaj, grafică computerizată x  
EV; EV-EA  FV, PCI, SCO, SD, CRO, AS, S.FIG.C  

CINEMATOGRAFIE 
ŞI MEDIA 

52. Fotografie, cinematografie, media x  
 EP  D, P, M, IA 53. Pedagogie - arte plastice şi decorative  x 
 EP  D, P, IA 

ARTE PLASTICE 
ŞI DECORATIVE 54. Desen  x 

 EP  D, P, IA ARTE PLASTICE 55. Desen  x 

Arte vizuale 
(Educaţie 
plastică/ 
Educaţie 
vizuală/ 

Arhitectură) 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 

A, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER,  
CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, AS, P/DP  56. Arhitectură x  

EV; EV-EA EP AP, SFC, SCO, SFV, SFD,  DDP, PER, OFA, PCI , SD, 
CRO, AS, P/DP 57. Peisagistică x  

 EP  

 ARHITECTURĂ 

58. Arhitectură  x 

Arte vizuale 
(Educaţie 
plastică/ 
Educaţie 
vizuală/ 

Arhitectură) 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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 

G - GA - Domeniul fundamental 
Domeniul pentru 

studiile 
universitare de licenţă   

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenţă 

 
Programa - 

probă de concurs 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 59. Arte plastice – Pictură x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 60. Arte plastice – Sculptură x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 61. Arte plastice – Grafică x 

EP D, P, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 62. Arte plastice – Fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 63. Arte decorative   x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 64. Design x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 65. Conservare şi restaurare x 

EP D, P, M, IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 66. Pedagogia artelor plastice şi decorative x 

EP IA ARTE  ARTE PLASTICE ŞI 
DECORATIVE 67. Istoria şi teoria artei x 

EP D, P, M, IA ARTE  TEATRU 68. Scenografie x 

Arte vizuale 
(Educaţie 
plastică/ 
Educaţie 
vizuală/ 

Arhitectură) 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 
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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 

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 

L- G/P
- LM /A-C 

 
G/PM, GPC - 

 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

Nr. 
crt. 

Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de 
lungă 
durată 

de 
scurtă 
durată 

 
Programa - 

probă de concurs 

  

MI (funcţie de 
instrument),  IA, 
JMU, TSD, IM, 
ACO, MC 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD   

1.  Interpretare muzicală  x  

  

MI ( funcţie de 
instrument), IA, 
JMU, TSD, IM, 
ACO, MC 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD 

2.  Interpretare instrumentală  x  

3.  Interpretare instrumentală / Profesor de 
instrument x  

4.  Interpretare instrumentală (un instrument1) / 
Profesor de instrument x    

MI ( funcţie de 
instrument), IA, 
JMU, TSD, IM, 
ACO, MC 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD 

MUZICĂ 

5.  Interpretare muzicală (un instrument 1)  x  

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală 

specializată: muzică 
instrumentală / muzică de 
cameră / studii teoretice 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

  C, IV  6.  Canto  x  

  C, IV  7.  Canto / Profesor de canto x  
  C, IV  8.  Interpretare muzicală (canto) x  

  C, IV  

MUZICĂ 

9.  Canto - Muzică x  

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală 

specializată: artă vocală 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

10.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 
muzică instrumentală şi vocală x  

11.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 
muzică  (vocală şi instrumentală) x    

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
JMU, TSD, IM, 
FM, A, AO, AC, 
ACO 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC, AO 

MUZICĂ 

12.  Muzică instrumentală (un instrument1) – Muzică x  

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală 

specializată: muzică 
instrumentală / studii 
teoretice / ansambluri 

muzicale vocale şi 
instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

13.  
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 
pedagogie muzicală, muzică (vocală şi 
instrumentală) 

x  

  

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
JMU, TSD, IM, 
FM, A, AO, AC, 
ACO 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC, AO 

MUZICĂ 

14.  
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, 
pedagogie muzicală, muzică instrumentală 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 şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

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, 
JMU, TSD, IM, 
FM, A, AO, AC, 
ACO 

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC, AO  

15.  Compoziţie muzicală x  

  

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
JMU, TSD, IM, 
FM, A, AO, AC, 
ACO 

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC, AO  

16.  Compoziţie x  

  

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
JMU, TSD, IM, 
FM, A, AO, AC, 
ACO 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC, AO  

17.  Compoziţie/ Profesor de instrument şi 
profesor de muzică x  

  

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
JMU, TSD, IM, 
FM, A, AO, AC, 
ACO 

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC, AO  

MUZICĂ 

18.  Compoziţie/ Profesor de muzică x  

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală specializată: 
muzică instrumentală / studii 

teoretice / ansambluri muzicale 
vocale şi instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

  

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, FM, A, 
ACO 

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
AC, TSD 

19.  Muzicologie  x  

  

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, FM, A, 
ACO 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
AC, TSD 

20.  Muzicologie / Profesor de instrument şi 
profesor de muzică x  

  

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, FM, A, 
AO,AC, EFM,  

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AO, AC 

21.  Dirijat de orchestră x  

  

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, FM, A, 
AO,AC, EFM, 
ACO, AF 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AO, AC 

22.  Dirijat de orchestră / Profesor de instrument 
şi profesor de muzică x  

  

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, FM, A, 
AO,AC, ACO 

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD 

23.  Dirijat de cor academic  x  

  

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, FM, A, 
AO,AC, EFM, 
AF, ACO 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD 

24.  Dirijat de cor academic / Profesor de muzică 
şi profesor de instrument x  

  

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, FM, A, 
AO,AC, EFM, 
AF, ACO 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD 

MUZICĂ 

25.  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 şi cercetării nr. 5287/ 2004) 
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**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, AF, 
EFM, ACO 

**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, 

26. Pedagogie muzicală  x  

  TSD, IM, AC, 
FM, A, EFM, AF 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC  

27. Profesor de muzică – specialitate secundară -  un 
instrument 1) x  

  

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, IM, AF, 
ACO 

MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD 

MUZICĂ 

28. Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor 
de instrument x  

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală specializată: 
muzică instrumentală / studii 

teoretice 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

  ***MVTR  29. Pedagogie muzicală  x  

  ***MVTR  

MUZICĂ 

30. Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor 
de instrument x  

  ***MVTR  TEOLOGIE 31. Teologie reformată didactică - Pedagogie  muzicală x  

  TSD, IM, AC, 
FM, A, EFM, AF TSD, AC  32. Profesor de muzică x  

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală  

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

  

**MI (funcţie de 
instrument), IA,  
JMU, TSD, IM, 
AO, AC 

**MI (funcţie de 
instrument) , IA, 
TSD, AO, AC 

33. Jazz şi muzică uşoară  x  

  

MI (funcţie de 
instrument),  IA, 
JMU, TSD, IM, 
AO, AC, AF, 
EFM 

MI (funcţie de 
instrument) , IA, 
TSD, AO, AC 

MUZICĂ 

34. Jazz şi muzică uşoară / Profesor de muzică şi profesor 
de instrument x  

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală specializată: 
muzică instrumentală / studii 

teoretice/ ansambluri muzicale 
vocale şi instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 

 
 
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   35.  Interpretare muzicală  x  
EM-EA; EM EM   36.  Interpretare muzicală (un instrument 1)  x  
EM-EA; EM EM   37.  Interpretare instrumentală  x  
EM-EA; EM EM   38.  Interpretare instrumentală / Profesor de instrument x  
EM-EA; EM EM   39.  Interpretare instrumentală (un instrument1) / Profesor de instrument x  
EM-EA; EM EM   40.  Compoziţie muzicală x  
EM-EA; EM EM   41.  Compoziţie x  
EM-EA; EM EM   42.  Compoziţie / Profesor de instrument şi profesor de muzică x  
EM-EA; EM EM   43.  Compoziţie / Profesor de muzică x  
EM-EA; EM EM   44.  Muzicologie  x  
EM-EA; EM EM   45.  Muzicologie / Profesor de instrument şi profesor de muzică x  
EM-EA; EM EM   46.  Dirijat de orchestră x  
EM-EA; EM EM   47.  Dirijat de orchestră / Profesor de instrument şi profesor de muzică x  
EM-EA; EM EM   48.  Dirijat de cor academic  x  
EM-EA; EM EM   49.  Dirijat de cor academic / Profesor de muzică şi profesor de instrument x  
EM-EA; EM EM   50.  Dirijat x  
EM-EA; EM EM   51.  Muzică religioasă x  
EM-EA; EM EM   52.  Profesor de muzică religioasă / Profesor de muzică x  
EM-EA; EM EM   53.  Pedagogie muzicală  x  
EM-EA; EM EM   54.  Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor de instrument x  
EM-EA; EM EM   55.  Jazz şi muzică uşoară  x  
EM-EA; EM EM   56.  Jazz şi muzică uşoară / Profesor de muzică şi profesor de instrument x  

EM-EA; EM EM   57.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică instrumentală şi 
vocală x  

EM-EA; EM EM   58.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică  (vocală şi 
instrumentală) x  

EM-EA; EM EM   59.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, 
muzică instrumentală şi vocală x  

EM-EA; EM EM   60.  Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, 
muzică (vocală şi instrumentală) x  

EM-EA; EM EM   61.  Profesor de muzică x  
EM-EA; EM EM   62.  Profesor de muzică – specialitatea secundară – un  instrument1) x  
EM-EA; EM EM   

MUZICĂ 

63.  Muzică instrumentală (un instrument1) – Muzică x  
EM-EA; EM EM   64.  Muzică religioasă x  
EM-EA; EM EM   TEOLOGIE 65.  Teologie reformată didactică - Pedagogie  muzicală x  
 EM   66.  Interpretare muzicală  x 
 EM   67.  Pedagogie muzicală   x 
 EM   

MUZICĂ 
68.  Muzică  x 

  
Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 

   MI (funcţie de 
instrument), TSD MUZICĂ 69.  Interpretare muzicală   x 

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală 

specializată: muzică 
instrumentală / studii 

teoretice 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 
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DCL, DC, DR, 
DCR, D, RI, IB, 
RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 
DCR, RA 70.  Pedagogie coregrafică   x  

  
DCL, DC, DR, 
DCR, D, RI, IB, 
RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 
DCR, RA 71.  Regie coregrafică x  

  
DCL, DC, DR, 
DCR, D, RI, IB, 
RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 
DCR, RA 72.  Coregrafie  x  

  
DCL, DC, DR, 
DCR, D, RI, IB, 
RA, E, DCO 

DCL, DI, DR, R, 
DCR, RA 

ARTĂ 
TEATRALĂ/  

TEATRU 

73.  Coregrafie, creaţie şi pedagogie x  

Proba practico-
metodică 

+ 
Proba scrisă: 

Coregrafie 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 
cercetării nr. 5287/ 2004) 

 
 
 

  IT, REG, MA, 
ITS   74.  Regie şi teatru muzical  x  

  IT, REG, MA, 
ITS  75.  Artele spectacolului muzical x  

  AA,  IT, REG, 
ITS, MA  76.  Actorie  x  

  AA,  IT, REG, 
ITS, MA  77.  Actorie, regie, teatru x  

  AA,  IT, REG, 
ITS, MA  78.  Regie teatru x  

  AA,  IT, REG, 
ITS, MA  79.  Artele spectacolului de teatru x  

  IT, ITS, MA  

ARTĂ 
TEATRALĂ/  

TEATRU 

80.  Teatrologie x  

   IT, REG, ITS, 
MA  81.  Regie de film şi televiziune  x  

  IT, REG, ITS, 
MA  82.  Regia spectacolului de teatru, film şi televiziune x  

  IT, ITS,REG  

ARTĂ 
CINEMATOGRAFICĂ 
ŞI TELEVIZIUNE / 

CINEMATOGRAFIE ŞI 
MEDIA 83.  Filmologie x  

Proba practico-
metodică 

+ 
Proba scrisă: 
Arta actorului 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5287/ 2004) 
 
 

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 muzica/artă/-gimnaziu/primar coregrafie 
      ** cu modul de instrument 
      *** cu modul de folclor 

 
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 

G/P- G/PM, GPC - 
 Domeniul fundamental Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă      Nr. crt. Nivelul de studii 
Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenţă 

 
Programa - 

probă de concurs 

 
MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD   

ARTE MUZICĂ 84.  Interpretare muzicală x 

Proba practico-metodică 
+ 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală 

specializată: muzică 
instrumentală / muzică 

de cameră / studii 
teoretice 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 

 
**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD, AC, AO  

ARTE MUZICĂ 85.  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 şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 

 
MI (funcţie de 
instrument), IA, 
TSD 

ARTE MUZICĂ 86.  Dirijat x 

 
**MI (funcţie de 
instrument), IA, 
AC, TSD 

ARTE MUZICĂ 87.  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 şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 
EM  ARTE MUZICĂ 88.  Muzicologie x 
EM  ARTE MUZICĂ 89.  Interpretare muzicală x 
EM  ARTE MUZICĂ 90.  Compoziţie muzicală x 
EM  ARTE MUZICĂ 91.  Dirijat x 
EM  ARTE MUZICĂ 92.  Muzică religioasă x 
EM  ARTE MUZICĂ 93.  Pedagogie muzicală x 

Proba scrisă: 
Educaţie muzicală 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 

 
      ** cu modul de instrument 
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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 

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 

 
Programa – probe de 
concurs teoretice şi 

practice 

1. Educaţie fizică şi sport x   
2. Educaţie fizică şi management în sport x   
3. Educaţie fizică militară şi sport x   
4. Educaţie fizică (militară ) x   

Învăţământ general :   
liceal / şcoala de arte şi meserii / 

anul de completare/ 
gimnazial / primar 

 

 
Educaţie fizică  

şi sport 
 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ 
ŞI SPORT 

 
5. Educaţie fizică şi sport, specializare în 

disciplina sportivă x   

Probă teoretică: 
Educaţie fizică şi sport 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

Învăţământ general :   
şcoala de arte şi meserii / anul 

de completare/ gimnazial / 
primar 

Educaţie fizică  
şi sport 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI 

SPORT 
6. Educaţie fizică   x  

Probă teoretică: 
Educaţie fizică şi sport 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
7. Educaţie fizică şi sport x   

8. Educaţie fizică şi management în sport x   

9. Educaţie fizică militară şi sport x   

Învăţământ 
sportiv (vocaţional) : 

liceal / gimnazial / 
primar* 

 

Educaţie fizică 
şi sport: pregătire sportivă de 

specialitate 
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 10. Educaţie fizică şi sport, specializare în 
disciplina sportivă x   

Probă teoretică: 
Educaţie fizică şi sport; 
Probă practico – metodică 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

11. Educaţie fizică şi sport x   

12. Educaţie fizică şi management în sport x   
13. Educaţie fizică militară şi sport x   

14. Educaţie fizică şi sport, specializare în 
disciplina sportivă x   

Probă teoretică: 
Educaţie fizică şi sport 

Probă practico – metodică 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

15. Educaţie fizică şi sport,  măiestrie 
sportivă (antrenori )**  x  

16. Măiestrie sportivă şi acrobatică**  x  

Cluburi sportive   şcolare /  
Palatele copiilor / Cluburile 

copiilor 

Educaţie fizică  
şi sport : 

pregătire sportivă de 
specialitate 

Disciplinele sportive care se 
predau în secţiile de club sportiv 

şcolar 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ 
ŞI SPORT 

17. Măiestrie sportivă (antrenori )**   x 

Probă teoretică: 
Educaţie fizică şi sport – 

antrenori; 
Probă practico – metodică 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării  

nr. 5287/ 2004) 
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 şi cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

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. 
(3) Absolvenţii  cu specializarea  KINETOTERAPIE sunt exceptaţi de la condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2)  din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările şi completările 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. 
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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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

19. Educaţie fizică şi sportivă x 
Învăţământ general :   
şcoala de arte şi 

meserii /  gimnazial 

Educaţie fizică  
şi sport 

CULTURĂ FIZICĂ 
ŞI SPORT     

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT     20. Sport şi performanţă motrică x 

Probă teoretică: 
Educaţie fizică  

şi sport 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 
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     21. Kinetoterapie şi motricitate specială x 

Probă teoretică: 
Kinetoterapie 

(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5287/ 2004) 
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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 

 
Nivel  

Post/Catedră 
(Disciplina principală 

de încadrare) 
PROFILUL / DOMENIUL Nr. 

crt. 

                                                                                        Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de lungă 
durată 

de scurtă 
durată 

Programa - 
probă de concurs 

1.  Biblioteconomie x x 
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  

FILOLOGIE 

14.  Bibliologie şi muzeologie x x 
BIBLIOTECONOMIE 15.  Biblioteconomie- arhivistică x  

16.  Istorie - Biblioteconomie x  ISTORIE  17.  Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x  

 
Centre de 

documentare şi 
informare 

Profesor 
documentarist 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 18.  Profesori documentarişti* x  

PROFESORI 
DOCUMENTARIŞTI 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului   
nr. 2599/ 2007) 

* 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 

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 

Programa - 
probă de concurs 

Centre de documentare 
şi informare 

Profesor 
documentarist 

ŞTIINTE SOCIALE 
SI POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII 19.  Biblioteconomie şi ştiinţa informării x 

PROFESORI 
DOCUMENTARIŞTI 
(programa aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei,  cercetării 

şi tineretului   
nr. 2599/ 2007) 

 


