
                                    ROMÂNIA
    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CABINETUL  MINISTRULUI

O R D I N
privind aprobarea „Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi

specializările precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar”

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

Potrivit art. 5, 7, 9 şi 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare

În baza Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului

Ministrul Educaţiei, Cercetării si Tineretului
emite prezentul ordin:

Art. 1. Se aprobă ”Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările
precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar”, prevăzut în anexele a, b, c şi d, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.
Art. 3. Direcţia Generală Evaluare, Prognoze, Strategii şi Programe pentru Învăţământ Preuniversitar,

Direcţia Generală  pentru Învăţământ  Preuniversitar, Direcţia Generală pentru Învăţământ Superior  din cadrul
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi inspectoratele şcolare vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art.4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureşti
Nr. 3303
Data 25.02.2004

____________________________________________________________________________
G-ral Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel. ( + 40 1) 3133315, Fax ( + 40 1) 312719
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R O M Â N I A

C E N T R A L I Z A T O R
PRIVIND   

DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS
VALABIL PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN

INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
2004

CULTURĂ GENERALĂ

MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI  TINERETULUI

       G-ral Berthelot 30, RO-70738 Bucureşti, Tel.+4021-315 4235, Fax+4021-312 2652



2
      *Catedra / Postul: Educatoare*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi a participa la concursurile de titularizare în

învăţământul preuniversitar

Nivel
Catedra / Postul

de încadrare PROFILUL /
DOMENIUL

Nr.
crt.

Învăţământ universitar

Specializarea

de
lungă
durată

de
scurtă
durată

  Programa -
probă de
concurs

1. Institutori * x
2. Institutori * – O limbă străină sau Institutori * (învăţământ

primar)
- O limbă străină sau Institutori * – Muzică sau Institutori
* – Educaţie fizică sau Institutori * – Desen sau Institutor
* - Ecologie sau Institutori* – Arte plastice

x

Învăţământ
preşcolar Educatoare

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

3. Institutori * – Religie ortodoxă  sau Institutori * – Religie
romano-catolică

x

Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Specializările liceale „Educatoare”,
„Educatoare - Învăţător”, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; (2) Toate
specializările similare absolvite înainte de 1993; (3) 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

Limba şi
literatura
română
şi
Metodica
predării
activităţilor
instructiv-
educative în
gradiniţa de
copii
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    *Catedra / Postul: Învăţător*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi a participa la concursurile de titularizare în

învăţământul preuniversitar

Nivel
Catedra / Postul

de încadrare PROFILUL /
DOMENIUL

Nr
.
crt
.

Învăţământ universitar

Specializarea

de
lungă
durată

de
scurtă
durată

Programa -
probă de
concurs

1 Institutori sau Institutori - învăţământ primar x
2 Institutori – O limbă străină sau Institutori (învăţământ

primar)
- O limbă străină sau Institutori – Muzică sau Institutori –
Educaţie fizică sau Institutori – Desen sau Institutor -
Ecologie sau Institutori – Arte plastice

x

Învăţământ
primar Învăţător

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

3 Institutori – Religie ortodoxă  sau Institutori – Religie
romano-catolică

x

Limba şi
literatura
română;
institutori /
învăţători

Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Specializările liceale „Învăţător”, „Educatoare -
Învăţător”, absolvite                  cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; (2) 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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             *

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, care dau dreptul
candidaţilor             de a se înscrie şi 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

2 Literatura universală şi comparată x x
3 Filologie sau Filologie clasică x
4 Limba şi literatura română –Limba şi literatura străină

sau Balcanologie sau Filologie balcanică sau Limbi
balcanice (sârbă, bulgară) sau Etnologie

x

5 Biblioteconomie – Limba şi literatura română x
6 Limba şi literatura străină – Limba şi literatura română x
7 Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x

FILOLOGIE

8 Limba şi literatura română – Limba latină x
ISTORIE 9 Istorie – Limba şi literatura română x

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

10 Pedagogie – Limba şi literatura română x

Liceal /
Învăţământ

profesional/
Gimnazial

Limba şi
literatura
română

TEOLOGIE
11 Teologie ortodoxă sau  Teologie greco-catolică sau

Teologie romano-catolică sau Teologie reformată sau
Teologie baptistă sau Teologie adventistă – Litere (Limba
şi literatura română)

x

Limba şi
literatur

a
română
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Învăţământ
preuniversitar

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau dreptul
candidaţilor             de a se înscrie şi a participa la concursurile de titularizare în învăţământul

preuniversitar

Programa -
probă de
concurs

Nivel
Disciplina
(principală)

de încadrare
PROFILUL /
DOMENIUL

Nr. crt.
Învăţământ universitar

Specializarea

de
lungă
durată

de
scurt
ă

durat
ă

FILOLOGIE 1 Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) xLimba latină
2 Limba şi literatura română – Limba latină x

Limba
latină

TEOLOGIE 3 Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x

FILOLOGIE 4 Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) xLimba greacă
veche

TEOLOGIE 5 Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x

Limba
greacă
veche-elină

Limba
bulgară -
maternă

FILOLOGIE 6 Limba şi literatura română – Limbi balcanice (bulgară) x Limbă şi
literatură
străină/
maternă

Limba sârbă-
maternă

FILOLOGIE 7 Limba şi literatura română – Limbi balcanice (sârbă) x După caz:
bulgară-maternă,

Liceal /
Învăţământ

profesional
/

Gimnazial

Limba
maghiară-
maternă

FILOLOGIE
8 Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română sau

Limba şi literatura străină sau Etnologie maghiară
x sârbă-maternă,

maghiară-
maternă,
cehă-maternă,
croată-maternă,

9 Limba şi literatura străină –Limba şi literatura maghiară x engleză,

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

10 Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x franceză,
germană,
germană-

TEOLOGIE 11 Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x maternă,

12 Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x greacă veche-

Limbă
străină/
maternă FILOLOGIE

13 Limba şi literatura străină (după caz) – Limba şi literatura
română sau Limba şi literatura străină (după caz)

x elina,
italiană,
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După caz:
cehă-

14 Limba şi literatura română – Limba şi literatura străină (după
caz)

x rusă,
rusă-maternă,

maternă,
croată-

15 Limbi şi literaturi străine (după caz)  sau Limbi moderne
aplicate (după caz)

x portugheză,
rromani-maternă,

maternă,
engleză,

16 Limba şi literatura străină (după caz)  – Limba şi literatura
maghiară

x ucraineană-
maternă,

franceză,
germană-

17 Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină (după
caz)

x polonă-maternă,
slovacă-maternă,

maternă,
germană,

18 Traducători (după caz)  sau Traducere – Interpretariat (după
caz) sau Traducere şi interpretare (după caz)

x spaniolă,
turcă-maternă

elina, 19 Biblioteconomie – Limba şi literatura străină (după caz) x
italiană, GEOGRAFIE 20 Geografie – Limba străina şi literatura străină (după caz) x

rusă, rusă- ISTORIE 21 Istorie - Limba şi literatura străină (după caz) x

maternă,
portugheză,

22 Teologie reformată – Limba şi literatura străină (după caz) x

rromani-
maternă,
ucraineană-

TEOLOGIE
23 Teologie ortodoxă sau  Teologie greco-catolică sau Teologie

romano-catolică sau Teologie reformată sau Teologie baptistă -
Limba şi literatura străină (după caz)

x

maternă,
polonă-
maternă,
slovacă-

JURNALISTI
CĂ

ŞTIINŢELE
COMUNICĂR

II

24
Jurnalistică - Limba şi literatura străină (după caz) x

maternă,
spaniolă,
turcă-maternă

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

25 Pedagogie – Limbă străină (după caz) x

Învăţământ
profesional

/
Gimnazial

Limba
maghiară-
maternă

FILOLOGIE 26 Limba şi literatura maghiară x Limbă şi
literatură
străină/
maternă

După caz:
maghiară-
maternă
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Limbă
străină

După caz:
engleză

FILOLOGIE 27 Limba şi literatura engleză x Limbă şi
literatură

      străină :
După caz:

engleză

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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*Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
                              Disciplina : Matematică*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 sau Matematică (în limbi străine) sau
Matematici pure sau Matematică – mecanică

x x

2 Matematică – Fizică x x
3 Matematică – Informatică x
4 Matematici aplicate sau Matematici aplicate (în limbi

străine)
x

Liceal /
Învăţământ

profesional/
Gimnazial

Matematică MATEMATIC
Ă

5 Matematică – studii avansate x

Matematică

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.



9

*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, care dau dreptul

candidaţilor de a se înscrie şi 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 xINFORMATICĂ
2. Informatică economică
3. Matematică – Informatică xMATEMATICĂ 4. Informatică x
5. Informatică economică sau Informatică managerială sau

Cibernetică şi informatică economică
x

6. Informatică şi contabilitate x
7. Cibernetică şi previziune economică; Contabilitate şi

informatică de gestiune
x

8. Econometrie informatică

ECONOMIC

9. Cibernetică
10. Calculatoare sau Calculatoare (în limbi străine) x
11. Automatică sau Automatică şi informatică industrială sau

Automatică şi informatică industrială (în limbi străine)
sau Automatică şi calculatoare; Automatică şi
informatică economică

x Informatică

12. Informatică aplicată x

ŞTIINŢA
SISTEMELOR ŞI A

CALCULATOARELOR/
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A

CALCULATOARELOR
13. Sisteme cu microprocesoare

ELECTRIC /
INGINERIE ELECTRICĂ

14. Inginerie electrică şi calculatoare sau Inginerie electrică
şi calculatoare (în limbi străine)

x

Liceal/
Învăţământ
profesional/
gimnazial

1) Informatică;
2) Profil

tehnic:
Informatică-
tehnologii
asistate de
calculator;
3) Profil

tehnic:
Informatică-
tehnologia
informaţiei
4) Profil

servicii:
Informatică-
tehnologii
asistate de
calculator
5) Tehnologia
informaţiei şi a
comunicaţiilor

MECANICĂ 15. Roboţi industriali sau Mecatronică
Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul

x

16. Tehnologie informatică x x
17. Informatică x

INFORMATICĂ

18. Informatică aplicată x
Gimnazial

Informatică -
tehnologia
informaţiei

ŞTIINŢA
SISTEMELOR ŞI A

CALCULATOARELOR/AUTOMATI
ZĂRI ŞI TEHNICĂ DE CALCUL

19. Tehnică de calcul x

20. Informatică tehnică x
Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; (2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care
dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,
cu completările şi modificările ulterioare
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*Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
                                              Disciplina : Fizică*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau dreptul
candidaţilor             de a se înscrie şi 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 sau Fizică (în limbi străine) x x
2. Fizică medicală x
3. Fizica materialelor x
4. Fizica mediului x
5. Biofizică x
6. Fizică – Chimie x

FIZICĂ

7. Fizică tehnologică x
MATEMATIC

Ă
8. Matematică – Fizică x

Liceal /
Învăţământ

profesional/
Gimnazial

CHIMIE 9. Chimie – Fizică x
Învăţământ
profesional/
Gimnazial

Fizică

FIZICĂ 10. Fizica mediului ambiant sau Fizica mediului x

Fizică

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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*Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
                                      Disciplina: Chimie*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 sau Chimie (în limbi străine) sau Chimie militară
(militar)

x

2 Biochimie tehnologică x
3 Chimia mediului x
4 Radiochimie x
5 Chimie – Fizică (+ militar) x
6 Chimie – sectia pedagogica x

CHIMIE

7 Tehnici de laborator x
FIZICĂ 8 Fizică – Chimie x

9 Biochimie x
BIOLOGIE 10 Biologie – Chimie x

11 Inginerie chimică sau Inginerie chimică (în limbi străine) x
12 Tehnologie chimică x x
13 Tehnici de laborator x

14 Tehnologia substanţelor anorganice sau Tehnologia
substanţelor organice

x

Liceal /
Învăţământ

profesional /
Gimnazial

Chimie

CHIMIE
INDUSTRIAL

Ă

15 Stiinta si ingineria materialelor oxidice sau Tehnologia
silicatilor si compusilor oxidici

x

Chimie

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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*Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
                                  Disciplina: Biologie*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 sau Ecologie şi protecţia mediului x
4. Biologie – Ştiinţe agricole x
5. Biologie – Chimie x

BIOLOGIE

6. Biologie – Geografie x

Liceal /
Învăţământ
profesional/
Gimnazial

      CHIMIE 7. Chimie   -  Biologie x

Gimnazial

Biologie

BIOLOGIE
8. Ştiinţe naturale şi agricole x

BIOLOGIE

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



13

*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
  Disciplina: Cultură civică*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi 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. Psihologie x
3. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
4. Psihosociologie x
5. Psihopedagogie x
6. Sociologie x

SOCIOPSIHO-
PEDAGOGIE

7. Sociologie-Politologie x
8. Ştiinţe politice x
9. Ştiinţe politice (în limbi străine) x
10. Ştiinţe politice şi administrative x
11. Ştiinţe politice - Filosofie x

ŞTIINŢE
POLITICE

12. Studii europene x
ISTORIE 13. Ştiinţe politice x

JURNALISTICA /
STIINTA

COMUNICARII

14. Psihosociologie - informaţii x

15. Filosofie x
16. Filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor

1978-1989)
x

17. Filosofie şi jurnalistică x
FILOSOFIE

18. Filosofie - Jurnalistică x
ISTORIE 19. Istorie – Jurnalistică, Istorie x

Gimnazial /
Învăţământ
profesional

Cultură
civică

DREPT 20. Drept x

CULTURĂ
CIVICĂ

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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       *Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE

Disciplinele: Filosofie; Logică şi argumentare*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 (absolvenţii promoţiilor 1978-1989) x

3 Filosofie – Sociologie x

4 Filosofie şi jurnalistică sau Filosofie - Jurnalistică x
FILOSOFIE

5 Filosofie şi antropologie x

ISTORIE 6 Istorie – Filosofie x

Liceal
Filosofie;
Logică şi

argumentare
ŞTIINŢE

POLITICE
7 Ştiinţe politice - Filosofie x

Filosofie
şi

Logică şi
argumentare

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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*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
                          Disciplina: Sociologie*

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

SOCIOPSIHO-
PEDAGOGIE

5 Psihosociologie x
6 Filosofie – Sociologie xFILOSOFIE

7 Filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1989) x

Liceal Sociologie

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII

8 Psihosociologie – informaţii x

Sociologie

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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*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
                     Disciplina: Psihologie*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 1978-1989) x
5 Psihologie – Pedagogie x
6 Psihopedagogie - Cibernetică x
7 Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
8 Sociologie – Psihologie x

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

9 Psihosociologie x

Liceal
Psihologie

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII

10 Psihosociologie – informaţii x

Psihologie

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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*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
                        Disciplina: Pedagogie*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 sau Limba şi

literatura maghiară, Pedagogie - Limbă străină
x

4 Psihopedagogie x
5 Psihologie – Pedagogie x
6 Psihopedagogie - Cibernetică x

Liceal Pedagogie
SOCIOPSIHO

-
PEDAGOGIE

7 Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x

Pedagogie

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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*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE

Disciplinele: Economie; Educaţie antreprenorială*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 1978-1989) x
3 Economie – Pedagogie x

4 Economia şi dreptul afacerilor x
5 Economie matematică x
6 Economie mondială x
7 Economia întreprinderii sau Economia întreprinderii (în

limbi străine) sau Economie şi administrarea afacerilor
întreprinderii

x

8 Economia comerţului, turismului şi serviciilor sau Comerţ
sau Turism şi servicii

x

9 Ştiinţe economice x
10 Politici economice x
11 Relaţii economice internaţionale sau Tranzacţii

internaţionale sau Relaţii comerciale şi financiar-bancare
interne şi internaţionale sau Comerţ exterior

x

Liceal /
Învăţământ
profesional

Economie;
Educaţie

antreprenorială

ECONOMIC /
CIBERNETICĂ

ŞI
STATISTICĂ

ECONOMICĂ,
FINANŢE

12 Managementul afacerilor sau Managementul afacerilor
economice sau Management şi marketing în afaceri
economice

x

Economie
şi

educaţie
antreprenorială

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.



19
     *CJAPP/Cab.asistenţă psihopedagogică

       Disciplinele: Psihologie; Pedagogie; Sociologie*

 Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 (promoţii în perioada 1978-1989) x
4 Psihologie – Pedagogie x
5 Psihopedagogie - Cibernetică x
6 Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
7 Psihopedagogie x

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

8 Psihosociologie x

Psihologie

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII

9 Psihosociologie x

Psihologie

1 Pedagogie x
2 Pedagogie socială x

Pedagogie
SOCIOPSIHO

-
PEDAGOGIE 3 Pedagogie - Limba şi literatura română sau Limba şi

literatura maghiară, Pedagogie - Limbă străină
x Pedagogie

1 Sociologie x

2 Sociologie – Psihologie x

3 Sociologie – Politologie x
SOCIOPSIHO-
PEDAGOGIE

4 Sociologie – Etnologie x

CJAPP/

Cab. asistenţă

psihopedagogică

Sociologie
FILOSOFIE 5 Filosofie – Sociologie, Filosofie-istorie (promoţii 1978-

1989)
x

Sociologie

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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*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE

Disciplina: Psihopedagogie specială*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau dreptul
candidaţilor             de a se înscrie şi 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. Psihopedagogie specială x
4. Filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1989) x
5. Pedagogie x
6. Pedagogie socială x
7. Pedagogie – Limba şi literatura română x
8. Pedagogie – Limba şi literatura străină x
9. Psihologie – Pedagogie x
10. Psihopedagogie - Cibernetică x
11. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
12. Sociologie – Psihologie x
13. Psihopedagogie x

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

14. Psihosociologie x
ŞTIINŢE ALE

COMUNICĂRII
15. Psihosociologie – informaţii x

Şcoală
specială

Psihopedagogie
specială

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

16. Institutori x

Psihopedagogie
specială
(pentru
şcolile

speciale)*

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.

* În cazul absolvenţilor de învăţământ universitar de lungă durată şi de scurtă durată, pentru posturile didactice de EDUCAŢIE SPECIALĂ,
PROFESOR EDUCATOR şi PROFESOR ITINERANT proba de concurs este PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ.
În cazul absolvenţilor liceelor pedagogice, şcolilor postliceale echivalente, colegiilor pedagogice, pentru posturile didactice de  PROFESOR
EDUCATOR, ÎNVĂŢĂTOR EDUCATOR ŞI ÎNVĂTĂTOR ITINERANT proba de concurs este TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ.
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   *Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
         Disciplina: Logopedie*

 Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 Psihopedagogie specială x
4 Filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1989) x
5 Pedagogie x
6 Pedagogie socială x
7 Pedagogie – Limba şi literatura română x
8 Pedagogie – Limba şi literatura străină x
9 Psihologie – Pedagogie x
10 Psihopedagogie - Cibernetică x
11 Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
12 Sociologie – Psihologie x
13 Psihopedagogie x

SOCIOPSIHO
-

PEDAGOGIE

14 Psihosociologie x

Preprimar/
Primar/

Gimnazial
Logopedie

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII

15 Psihosociologie – informaţii x

Psihopedagogie
specială

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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*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
                            Disciplina: Istorie*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 sau Istorie (în limbi străine) x
2 Istorie - Limba şi literatura română x
3 Istorie - Limba şi literatura străină x
4 Istorie - Filosofie x
5 Istorie – Geografie x x
6 Istorie – Arheologie x
7 Istorie – Muzeologie x
8 Istorie – Istoria artei x
9 Istorie – Jurnalistică x
10 Istorie - Biblioteconomie x

Liceal /
Învăţământ

profesional/
Gimnazial

Istorie ISTORIE

11 Istorie - Jurnalism x
12 Limba şi literatura română - Istorie x

FILOLOGIE 13 Limba şi literatura străină - Istorie x
FILOSOFIE 14 Filosofie - Istorie x

GEOGRAFIE 15 Geografie – Istorie x
ARHIVISTIC

Ă
16 Arhivistică – Istorie (militar) x

TEOLOGIE 17 Teologie ortodoxă – Istorie x

Istorie

18 Teologie romano-catolică – Istorie x

Liceal /
Învăţământ
profesional/
Gimnazial

Istorie

19 Teologie greco-catolică - Istorie x
Notă  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:  (1)Toate specializările similare
absolvite înainte de 1993; (2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau
postuniversitar care dau dreptul de a profesa              într-o nouă specializare – similară uneia
dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile                         Art. 161 – (2),
cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările
ulterioare.
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*Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
                            Disciplina: Geografie*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 Stiinţa mediului sau cercetarea mediului înconjurător x
5 Geografia mediului x
6 Geografie – Limba străină şi literatura străină x

GEOGRAFIE

7 Geografie – Istorie; Geografie-biologie x
ISTORIE 8 Istorie – Geografie x

BIOLOGIE 9 Biologie – Geografie x

Liceal /
Învăţământ

profesional/
Gimnazial

Geografie

GEOLOGIE 10 Geologie - Geografie x

Geografie

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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      *Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE,

        Disciplinele: Religie; Istoria religiilor*

Învăţământ
preuniversitar

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau dreptul
candidaţilor             de a se înscrie şi 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 – Asistenţă socială x
4 Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x
5 Teologie ortodoxă – Istorie x
6 Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
7 Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x

Religie
 ortodoxă

8 Teologie romano-catolică pastorală sau Teologie romano-
catolică didactică

x

9 Teologie romano-catolică – Litere x
10 Teologie romano-catolică – Asistenţă socială x

TEOLOGIE

11 Teologie romano-catolică - Istorie x
12 Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină x
13 Teologie greco-catolică pastorală sau Teologie greco-catolică

didactică
x

14 Teologie greco-catolică – Litere x
15 Telogie greco-catolică – Asistenţă socială x
16 Teologie greco -catolică - Iconografie x
17 Teologie greco-catolică – Istorie x

Religie catolică

18 Teologie baptistă pastorală sau Teologie baptistă didactică x
19 Teologie baptistă – Litere x
20 Teologie baptistă – Asistenţă socială x
21 Teologie baptistă – Muzică bisericească x

Religie
baptistă

22 Teologie reformată – Litere sau Etnologie x
23 Teologie reformată – Asistenţă socială x
24 Teologie reformată – Limba şi literatura străină x

Religie
reformată

25 Teologie adventistă – Litere x Religie
adventistă

Liceal /
Învăţământ

profesional/
Gimnazial /

Primar

Religie;
Istoria

religiilor

TEOLOGIE

26 Teologie penticostală x Religie
penticostală
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27 Teologie unitariană x Religie unitariană

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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      *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, care dau
dreptul candidaţilor             de a se înscrie şi 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 EP D, P, M, IA 1. Arte plastice x
EV EP D, P, M, IA 2. Arte decorative x
EV EP PS D, P, M, IA 3. Pictură x
EV EP SS, SO D, P, M, IA 4. Sculptură x
EV EP G, D, P, M, IA 5. Grafică x
EV EP DV, AT, T, R D, P, M, IA 6. Arte textile (tapiserie – contexturi, modă – imprimeuri) x

EV EP AM D, P, M, IA 7. Artă murală x
EV EP C D, P, M, IA 8. Ceramică –Sticlă – Metal x

EV EP S D, P, M, IA 9. Scenografie x
EV EP D D, P, M, IA 10. Design sau Design industrial şi ambiental şi de comunicare x
EV EP R, IA D, P, M, IA 11. Conservarea şi restaurarea operei de artă sau Conservare şi restaurare x
EV EP IA D, P, M, IA 12. Istoria şi teoria artei x

EV EP D, P, M, IA 13. Pedagogia artei (profesor de desen) sau Pedagogia artei sau Pedagogie
- arte plastice şi decorative

x

EV EP FV, DA D, P, M, IA

ARTE
PLASTICE

ŞI DECORATIVE

14. Artă fotografică sau Foto – Video – Procesare computerizată a imaginii x
EV FV, GC CINEMATOGRAFIE

ŞI MEDIA
15. Multimedia – sunet, montaj sau Multimedia – sunet,

montaj, grafică computerizată sau Fotografie,
cinematografie, media

x

ARTE PLASTICE
ŞI DECORATIVE

16. Pedagogie - arte plastice şi decorative x

Arte vizuale/
Educaţie
plastică/
Educaţie
vizuală

EV A ARHITECTU
RĂ

17. Arhitectură x x Arte vizuale/
Arhitectură

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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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

Muzică:
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;
 artă vocală: ( canto clasic), muzică vocală tradiţională românească ( canto
popular) jazz- muzică uşoară
Ansambluri muzicale instrumentale şi vocale: muzică de cameră, orchestră, cor
Teorie-solfegiu-dicteu
Istoria muzicii
Forme muzicale
Armonie
Teatru: Arta actorului
Euritmie
Istoria teatrului
Regie
Management artistic
Istoria şi teoria spectacolului
Coregrafie:
Dans clasic
Dans de caracter
Dans istoric
Dans românesc
Dans contemporan
Duet
Istoria baletului
Repertoriu ansamblu
Repertoriu individual
Ritmică

� Abrevieri pentru fiecare disciplină de la  specializările muzică, teatru, coregrafie:
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MUZICĂ
educaţie muzicală EM
muzică instr. MI
pian-P
artă vocală (canto clasic)- C
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
muzică vocală  tradiţională românească- MVTR
jazz-muzică uşoară- JMU
muzică de cameră - MC
ansamblu orchestral-AO
ansamblu coral -AC
teorie-solfegiu-dicteu TSD
istoria muzicii IM
forme muzicale –FM
Armonie -A

COREGRAFIE
Dans clasic- DCL
Dans de caracter –DC
Dans istoric –DI
Dans românesc –DR
Dans contemporan –DC
Duet –D
Istoria baletului – IB
Repertoriu ansamblu –RA
Repertoriu individual –RI
Ritmică- R

TEATRU
arta actorului- AA
euritmie-E
istoria teatrului- IT
regie -R
management artistic -MA
Istoria şi teoria spectacolului ITS

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, care
dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi 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),
JMU, TSD, IM,

MI (funcţie de
instrument),
TSD

1 Interpretare muzicală x

MI ( funcţie de
instrument),
JMU, TSD, IM,

MI (funcţie de
instrument),
TSD

2 Interpretare instrumentală sau Interpretare
instrumentală / Profesor de instrument

x

C 3 Canto sau Canto / Profesor de canto x
EM EM MI (funcţie de

instrument),
JMU, TSD, IM,
FM, A, AO, AC

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

4 Compoziţie muzicală sau Compoziţie sau
Compoziţie/ Profesor de instrument şi
profesor de muzică

x

EM EM MI (funcţie de
instrument),
TSD, IM, FM, A

MI (funcţie de
instrument),
AC, TSD

5 Muzicologie sau Muzicologie / Profesor de
instrument şi profesor de muzică

x

EM EM MI (funcţie de
instrument), TSD,
IM, FM, A, AO,AC

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

6 Dirijat de orchestră sau Dirijat de orchestră /
Profesor de instrument şi profesor de muzică

x

EM EM MI (funcţie de
instrument), TSD,
IM, FM, A, AO,AC

MI (funcţie de
instrument),
TSD

7 Dirijat de cor academic sau Dirijat de cor
academic / Profesor de muzică şi profesor de
instrument

x

EM EM 8 Muzică religioasă sau Profesor de muzică
religioasă / Profesor de muzică

x

EM EM **MI (funcţie de
instrument), TSD,
IM, EM,MVTR***

MI (funcţie de
instrument),
TSD, EM

9 Pedagogie muzicală sau Pedagogie muzicală
/ Profesor de muzică şi profesor de
instrument

x

EM EM **MI (funcţie de
instrument),  JMU,
TSD, IM,

MI (funcţie de
instrument) ,
TSD

MUZICĂ

10 Jazz şi muzică uşoară sau Jazz şi muzică
uşoară / Profesor de muzică şi profesor de
instrument

x

Muzică

IT, R, MA, ITS, 11 Regie şi teatru muzical sau Artele
spectacolului muzical

x Artă teatrală-
Arta actorului

DCL, DC, DR,
DCT, D, RI, IB,
RA, E,

DCL, DI, DR, R, DC, RA 12 Pedagogie coregrafică sau Regie coregrafică x Coregrafie

AA,  IT, R, ITS,
MA

13 Actorie sau Actorie, regie teatru sau Regie
teatru sau Artele spectacolului de teatru

x

IT, ITS, MA

ARTĂ
TEATRALĂ/

TEATRU

14 Teatrologie x

Artă teatrală-
Arta actorului
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DCL, DC, DR,
DCT, D, RI, IB,
RA, E,

DCL, DI, DR, R, DC, RA 15 Coregrafie sau Coregrafie, creaţie şi
pedagogie

x Coregrafie

 IT, R, TS, MA ARTĂ
CINEMATOGRAFICA

SI TELEVIZIUNE

/

16 Regie de film şi televiziune sau Regia spectacolului de
teatru, film şi televiziune

x

IT, TIS,R CINEMATOGRAFIE ŞI
MEDIA

17 Filmologie x

Artă teatrală-
Arta actorului

EM ****MI (functie de
instrument), TSD

18 Interpretare muzicală **** x
EM MUZICĂ

19 Pedagogie muzicală x
Muzică

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.

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

* * **numai în situaţia în care candidaţii au absolvit liceul de artă cu specializarea Muzică şi au studiat instrumentul, ca disciplina principala de
specialitate, pentru care este prevăzută catedra/postul
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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*Aria curriculară : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Disciplinele: Educaţie fizică şi sport; Kinetoterapie*

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

Învăţă
mânt
post
liceal

Programa – probe de concurs
teoretice şi practice

1. Educaţie fizică şi sport X
2. Educaţie fizică şi management

în sport
X

Învăţământ
general :

liceal / profesional /
gimnazial

Educaţie fizică
şi sport

EDUCAŢIE
FIZICĂ
ŞI SPORT

3. Educaţie fizică militară şi sport
sau Educaţie fizică (militară )

X

Probă teoretică:
Educaţie fizică şi sport

Învăţământ
general :

profesional /
gimnazial

Educaţie fizică
şi sport

EDUCAŢIE
FIZICĂ
ŞI SPORT

4. Educaţie fizică şi sport X Probă teoretică:
Educaţie fizică şi sport

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

5. Educaţie fizică şi sport,
specializare în disciplina
sportivă

X

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

6. Educaţie fizică şi sport,
specializare în disciplina
sportivă

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

7. Educaţie fizică şi sport,
măiestrie sportivă (antrenori ) X

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

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

8. Măiestrie sportivă (antrenori )
X

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

special Kinetoterapie
EDUCAŢIE

FIZICĂ
 ŞI SPORT

9. Kinetoterapie
X

Probă teoretică: Kinetoterapie

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.
* 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 (4) din Legea nr.128/1997. Candidaţii vor fi examinaţi după programa de educaţie fizică şi sport pentru antrenori.
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R O M Â N I A

C E N T R A L I Z A T O R
PRIVIND   

DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS
VALABIL PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN

INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
2004

DISCIPLINE TEHNOLOGICE

MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI  TINERETULUI

       G-ral Berthelot 30, RO-70738 Bucureşti, Tel.+4021-315 4235, Fax+4021-312 2652



34
*Aria curriculară:TEHNOLOGII,

                  Discipline tehnologice*
Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior

acreditate, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi a participa la
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Nivel
învăţământ

preuniversitar

Postul/catedra
(disciplina

principală de
încadrare)

Profilul sau
domeniul

Nr.
crt

                                    Învăţământ universitar

Specializarea **)

de
lungă

durată

de
scurtă
durată

Programa-probă de
concurs

1.1  Mecanică 1. Tehnologia Construcţiilor de Maşini x x

2. Maşini-Unelte şi scule x x

3. Mecanică fină x x

4. Maşini hidraulice şi pneumatice x x

5. Utilajul şi tehnologia sudării x x

6. Motoare termice x x

7. Mecatronică x x

Liceal,
învăţământ
profesional

Mecanică/
Mecanică

(Anexa 1/Anexa
1.1)

8. Utilaje şi instalaţii de proces (Echipamente
de proces, Utilaj tehnologic chimic, Utilaj
chimic şi petrochimic, Utilaje şi instalaţii
portuare, Utilaj tehnologic pentru industrie
alimentară, Utilaj petrolier, Utilaj tehnologic
pentru industria uşoară)

x x

9. Instalaţii frigorifice x x

10. Roboţi industriali x x

11. Utilaj tehnologic x x

12. Maşini şi instalaţii miniere x x

13. Mecanică şi inginerie mecanică x x

14. Construcţii aerospaţiale x x

15. Sisteme de propulsie x x

16. Tribologie x x

Mecanică/ 1.2 Mecanică/ 17. Turnarea metalelor x x

Metalurgie Metalurgie 18. Prepararea substanţelor minerale utile x x
(Anexa 1/Anexa 19. Exploatări miniere subterane şi la zi x x

1.2) 20. Deformari plastice si tratamente termice x x

MECANICA

21. Metalurgie extractiva x x

22. Ştiinţa şi ingineria materialelor x x

23. Ingineria proceselor siderurgice x x

24. Prelucrări metalurgice x x
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Mecanică/
Mecanică
agricolă

1.3 Mecanică/
Mecanică agricolă

25. Tractoare x x

(Anexa 1/Anexa 26. Mecanică agricolă x x

1.3) 27. Maşini şi instalaţii agricole
28. Construcţii de maşini agricole x x

29. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea
produselor agricole

x x

Mecanică/ 1.4 Mecanică/ 30. Utilaj tehnologic pentru construcţii x x

Mecanică în
construcţii

Mecanică în
construcţii

31. Topografie minieră x x

(Anexa 1/Anexa
1.4)

32. Inginerie tehnologică şi mecanizare în
construcţii

x x MECANICA

 Mecanică/ 1.5. Mecanică/ 33. Mecanică nave x x
Mecanică nave Mecanică nave 34. Nave şi instalaţii de bord x x

Liceal, (Anexa 1/Anexa 35. Mecanica aeronave si motoare x x

învăţământ 1.5) 36. Nave- Construcţii corp nave x x

profesional 37. Echipamente navale x x

38. Nave şi instalatii de bord/  Instalaţii navale
de bord

x x

39. Nave şi inginerie oceanică x x

Mecanică/Petrol
şi gaze

1.6 Mecanică/Petrol
şi gaze

40. Utilaj petrolier de foraj extracţie x x

(Anexa 1/Anexa
1.6)

41. Utilaj pentru transportul si depozitarea
produselor petroliere

x x

42. Inginerie de petrol şi gaze x x

Electrotehnică, 2.1. Electrotehnică, 43. Maşini electrice x x ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ

Electromecanică
/

Electromecanică / 44. Aparate electrice x x

Electrotehnică Electrotehnică 45. Acţionări electrice x x

(Anexa 2/Anexa 46. Instalaţii electrice, tehnologii
electromagnetice

x x

2.1) 47. Electrotehnica x x

48. Instalatii electrice si speciale de aviatie x x

49. Construcţii electrotehnice x x

50. Electrotehnică generală x x
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51. Electrotehnică generală (în limbi străine) x x

52. Instalaţii şi echipamente navale x x

53. Metrologie şi sisteme de măsurare x x

54. Inginerie electrică şi calculatoare x x

55. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi
străine)

x x ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ

Electrotehnică, 2.2. Electrotehnică, 56. Electromecanică x x
Electromecanică / Electromecanică / 57. Electromecanică (în limbi străine) x x

Electromecanică Electromecanică 58. Electromecanică petrol şi gaze x x

(Anexa 2/Anexa 59. Electromecanică minieră x x
2.2) 60. Ingineria sistemelor electromecanice x x

61. Tracţiune electrică x x

Energetică/ 3. Energetică/ 62. Electroenergetică x x
Electroenergetică, Electroenergetică, 63. Termoenergetică x x
Termoenergetică, Termoenergetică, 64. Hidroenergetică x x

ENERGETICĂ

Hidroenergetică Hidroenergetică 65. Centrale termoelectrice x x
(Anexa 3) 66. Centrale hidrolelectrice x x

67. Centrale nuclearoelectrice x x
68. Energetică industrială x x

Liceal, Electronică şi 4.1. Electronică şi 69. Electronică x x

învăţământ automatizări/ automatizări/ 70. Automatizări şi calculatoare x x

profesional Electronică şi Electronică şi 71. Automatică şi informatică industrială x x

automatizări automatizări 72. Sisteme cu microprocesoare
(Anexa 4/Anexa 73. Electronică aplicată x x

4.1) 74. Microelectronică x x

Electronică şi Electronică şi 75. Telecomunicaţii x x

ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI,

TELECOMUNICAŢII

automatizări/ automatizări/ 76. Electronică şi telecomunicaţii x x
Telecomunicaţii Telecomunicaţii 77. Electronică şi telecomunicaţii în limbi străine x x
(Anexa 4/Anexa 78. Comunicaţii x x

4.2) 79. Comunicaţii în limbi străine x x
80. Telecomenzi şi electronică în transporturi x x

Textile/ Filatură 5.1. Textile/
Filatură

81. Filatură x x

şi ţesătorie,
finisaj

şi ţesătorie, finisaj 82. Ţesătorie x x

FILATURA –
TESATORIE –

FINISAJ TEXTIL
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textil (Anexa 5/ textil 83. Finisaj textil x x

Anexa 5.1.) 84. Finisare chimică textilă x x
Textile/
Tricotaje

5.2. Textile/
Tricotaje

85. Confecţii textile x x

şi confecţii
textile,

şi confecţii
textile,

86. Tricotaje x x

finisaj textil finisaj textil 87. Finisaj textil x x

CONFECTII
TEXTILE –

TRICOTAJE-
FINISAJ TEXTIL

(Anexa 5/Anexa
5.2.)

88. Finisare chimică textilă x x

Pielărie/ 5.3. Pielărie/ 89. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x x
Confecţii piele Confecţii piele 90. Confecţionarea produselor din piele şi

înlocuitori
(Anexa 5/Anexa

5.3)
91. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor

de piele
x x

CONFECTII PIELE

Construcţii şi 6.1 Construcţii şi 92. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x x

lucrări publice/ lucrări publice/ 93. Geodezie x x
Construcţii Construcţii 94. Construcţii civile, industriale şi agricole x x

(Anexa 6/Anexa 95. Construcţii hidrotehnice x x

6.1) 96. Inginerie matematică x x

CONSTRUCTII

97. Cadastru x x

98. Topografie minieră x x

99. Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea
localităţilor

x x

100. Construcţii miniere x x

Liceal, 101. Inginerie civilă x x

învăţământ 102. Inginerie civilă (în limbi străine) x x

profesional Construcţii şi
lucrări publice/

6.2 Construcţii şi
lucrări publice/

103. Instalaţii pentru construcţii x x INSTALATII
PENTRU

CONSTRUCTII
Instalaţii pentru

construcţii
(Anexa 6/Anexa

6.2)

Instalaţii pentru
construcţii

104. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia
atmosferei

x x

Chimie industrială 7. Chimie
industrială

105. Chimie industrială – inginerie chimică x x

(Anexa 7) 106. Tehnologia prelucrării petrolului şi
petrochimie

x x

CHIMIE
INDUSTRIALA
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107. Tehnologia substanţelor organice x x

108. Tehnologia compuşilor macromoleculari x x

109. Petrochimie x x

110. Petrochimie şi carbochimie x x

111. Chimie alimentară x x

112. Tehnologie chimică anorganică x x

113. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x x
114. Inginerie chimică x x
115. Inginerie chimică (în limbi străine) x x
116. Tehnologia substanţelor anorganice x x

Protecţia mediului 8. Protecţia mediului 117. Protecţia mediului x
(Anexa 8) 118. Ecologie x

119. Biologie x

PROTECTIA
MEDIULUI

120. Ingineria mediului x

Industrie 9. Industrie 121. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x

alimentară
(Anexa 9)

alimentară 122. Tehnologia şi controlul calităţii produselor
alimentare

x x

123. Tehnică piscicolă x x

124. Chimie alimentară x x

INDUSTRIE
ALIMENTARA

INDUSTRIE
ALIMENTARA

125. Tehnologia prelucrării produselor agricole x x
126. Tehnologia şi valorificarea produselor

agricole
x x

127. Extracte şi aditivi agroalimentari x x

Liceal, Agricultură, 10. Agricultură, 128. Agricultură x x

învăţământ Horticultură Horticultură 129. Horticultură x x
AGRICULTURA –
HORTICULTURA

profesional (Anexa 10) 130. Agromontanologie x x
131. Pedologie-egrochimie x x
132. Inginerie genetică în agricultură x x

Veterinar 11. Veterinar 133. Veterinar x x VETERINAR
(Anexa 11) 134. Medicină veterinară
Zootehnie 12. Zootehnie 135. Zootehnie x x ZOOTEHNIE
(Anexa 12) 136. Tehnică piscicolă x x

137. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-
veterinară

x x

Silvicultură 13. Silvicultură 138. Silvicultură x x SILVICULTURĂ
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(Anexa 13) 139. Exploatări forestiere x x

Prelucrarea
lemnului

14. Prelucrarea
lemnului

140. Industria lemnului x x PRELUCRAREA
LEMNULUI

(Anexa 14) 141. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x x
142. Mobilă şi produse finite din lemn x x
143. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din

lemn
x x

144. Prelucrarea lemnului x x

 Economic,
administrativ,

comerţ

15.1. Economic,
administrativ,

comerţ şi servicii
/

145. Finanţe – contabilitate x

Liceal, şi servicii / Economic, 146. Finanţe şi bănci x

învăţământ Economic, administrativ,
poştă

147. Contabilitate şi informatică de gestiune x

profesional administrativ,
poştă

148. Gestiune, contabilitate şi control financiar x

(Anexa
15/Anexa 15.1)

149. Management x

ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,

POŞTĂ

150. Economia industriilor, construcţiilor şi
transporturilor

x

151. Administraţie publică x

152. Relaţii economice internaţionale x

153. Economia întreprinderii x
154. Cibernetică şi previziune economică x

155. Planificare şi cibernetică economică x

156. Informatică economică x

157. Marketing x

158. Comerţ x
159. Inginerie economică x

160. Merceologie x

161. Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

x

162. Economie agrară şi contabilitate x

163. Economie agroalimentară x

164. Finanţe şi asigurări x

165. Gestiunea afacerilor x
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15.2. Economic, 15.2. Economic, 166. Marketing x

administrativ, administrativ,
comerţ

167. Comerţ x

comerţ şi şi servicii /
Comerţ şi

168. Merceologie x

servicii / Comerţ servicii 169. Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

x

şi servicii 170. Relaţii economice internaţionale x

(Anexa
15/Anexa

171. Management x

15.2.) 172. Gestiunea afacerilor x

COMERŢ

 Economic,
administrativ,

comerţ şi
servicii / Drept

15.3. Economic,
administrativ,

comerţ şi servicii
/ Drept

173. Drept x DREPT

(Anexa
15/Anexa 15.3.)

174. Stiinţe juridice şi administrative x

Liceal, Alimentaţie
publică şi turism

/

16.1. Alimentaţie
publică şi turism /

175. Economia serviciilor de alimentaţie publică
şi turism

x

învăţământ Alimentaţie
publică

Alimentaţie
publică

176. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x

ALIMENTATIE
PUBLICA

profesional (Anexa
16/Anexa 16.1.)

177. Tehnologie şi control în alimentaţie publică
şi turism

x

Alimentaţie
publică şi turism

/ Turism

16.2. Alimentaţie
publică şi turism /

178. Turism şi servicii x

(Anexa
16/Anexa

Turism 179. Marketing x

16.2.) 180. Management x

TURISM ŞI
SERVICII

181. Economia serviciilor de alimentaţie publică
şi turism

x

182. Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

x

183. Gestiunea afacerilor x
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Transporturi/
Transporturi

rutiere

17.1 Transporturi/
Transporturi

rutiere

184. Autovehicule rutiere x x TRANSPORTURI
RUTIERE

(Anexa
17/Anexa 17.1)

 185. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x x

Transporturi/
Transporturi

feroviare

17.2 Transporturi/
Transporturi

feroviare

 186. Material rulant de cale ferată x x TRANSPORTURI
FEROVIARE

(Anexa
17/Anexa 17.2)
Transporturi/
Transporturi

navale
(Anexa

17/Anexa 17.3)

  17.3
Transporturi/

Transporturi
navale

 187. Exploatarea porturilor şi a navelor x x TRANSPORTURI
NAVALE

Liceal, Transporturi/
Transporturi
aeronautice

17.4 Transporturi/
Transporturi
aeronautice

 188. Aeronautică x x TRANSPORTURI
AERONAUTICE

învăţământ
profesional

(Anexa
17/Anexa 17.4)

Media şi
poligrafie/Tehnici

poligrafice

18.1 Media şi
poligrafie/Tehnici

poligrafice

 189. Tehnici poligrafice x x TEHNICI
POLIGRAFICE

(Anexa
18/Anexa 18.1)

Media şi
poligrafie/Tehni

ci
cinematografice
şi de televiziune

18.2 Media şi
poligrafie/Tehnici
cinematografice şi

de televiziune

 190. Tehnici cinematografice şi de televiziune x x TEHNICI
CINEMATOGRAFI

CE SI DE
TELEVIZIUNE

(Anexa
18/Anexa 18.2)

Estetica şi
îngrijirea
corpului

omenesc (Anexa
19)

19. Estetica şi
îngrijirea corpului

omenesc

 191. Biologie x ESTETICA SI
INGRIJIREA
CORPULUI
OMENESC

 192. Tehnologia substanţelor organice x
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Învăţământ
gimnazial

Educaţie
tehnologică

20. Educaţie
tehnologică/

Educaţie
tehnologică (V-

VIII)

 193. Educaţie tehnologică
Specializări din învăţământul superior :
Tehnic, Silvic, Economic, Agricol

x x EDUCATIE
TEHNOLOGICA***)

*)   Disciplinele din profilul postului/catedrei sunt cuprinse în Anexele 1-19.
**) Specializările universitare care nu se regăsesc în acest centralizator vor primi acceptul de participare la concursul de titularizare dacă:
a) profilul postului/catedrei vacante coincide profilului specializării absolvite;
b) specializarea încrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările universitare incluse în acest centralizator.
***) Programa – probă de concurs EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ este valabilă şi pentru absolvenţi ai învăţământului superior tehnic, silvic, economic,
agricol.
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                                           R O M Â N I A

C E N T R A L I Z A T O R
PRIVIND   

DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS
VALABIL PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN

INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
2004

PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ

MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI  TINERETULUI

       G-ral Berthelot 30, RO-70738 Bucureşti, Tel.+4021-315 4235, Fax+4021-312 2652
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    *Aria curriculară:TEHNOLOGII,
                  Discipline: Pregătire şi instruire practică *

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, de şcoală postliceală/şcoală de maiştri *),
care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi a participa la
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Nivel Postul/catedra
(disciplina

princupală de
încadrare)

Profilul sau
domeniul

Nr.
crt.

Specializarea Nivel
studii -
Maistru

instructor

Programa-probă de
concurs

1. Tehnician proiectant în construcţia de maşini x

2. Tehnician tehnolog mecanic x

3. Tehnician mecanic – instalaţii hidropneumatice x

4. Tehnician metrolog x

5. Tehnician optometrist x

6. Optician x

7. Maistru la prelucrarea metalelor  prin aşchiere x

8. Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură x

9. Maistru mecanic x
Liceu, inv. Pregătire - 1.1 Mecanică 10. Maistru forjor-tratamentist x
profesional instruire 11. Maistru turnător x

practică 12. Maistru sculer matriţer x

13. Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii şi
conducte magistrale pentru petrol şi gaze

x

14. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repa-rarea
utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie

x

15. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea,
repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol
şi gaze

x

16. Maistru mecanic montare şi reparare agregate
energetice

x

17. Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-
electrice

x

18. Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice
din centralele nuclearo-electrice

x

19. Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi
instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului

x

MECANICĂ
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1.2 Mecanică/ 20. Maistru modelor pentru turnătorie x

Metalurgie 21. Maistru furnalist x

22. Maistru la producerea metalelor neferoase x

23. Maistru oţelar x

24. Maistru laminator x

25. Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea
gazului de cocs

x

26.  Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi
produselor cărbunoase

x

27. Maistru la fabricarea produselor refractare şi
abrazive

x

28. Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale x

29. Maistru miner x

30. Maistru la prepararea substanţelor minerale utile x

1.3 Mecanică/
Mecanică agricolă

31. Maistru mecanic agricol x

Liceu, inv.
profesional

1.4 Mecanică/
Mecanică în
construcţii

32. Maistru mecanic maşini şi  utilaje pentru
construcţii

x

1.5 Mecanică/
Mecanică nave

33. Maistru construcţii navale x

1.6 Mecanică/Petrol 34.  Maistru pirotehnist x
şi gaze 35. Maistru sondor la forajul sondelor x

36. Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii
şi reparaţii sonde

x

37. Maistru la extracţia, transportul şi tratarea
ţiţeiului

x

38. Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi
distribuţia gazelor

x

MECANICĂ

Pregătire - 2.1. Electrotehnică, 39. Tehnician electromecanic x

instruire Electromecanică / 40. Tehnician mecatronist în informatică industrială x

practică Electromecanică 41. Tehnician în mecatronică aplicată x

42. Maistru electromecanic aparate de măsură  şi
automatizări

x

43. Maistru electromecanic staţii de pompare x

ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ,

ENERGETICĂ
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44. Maistru electromecanic automatizări, măsurări

electrice şi control
x

2.2. Electrotehnică,
Electromecanică /

Electrotehnică

45. Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate
electrice

x

Pregătire - 3. Energetică 46. Tehnician electroenergetician x
instruire /Electroenergetică

,
47. Tehnician centrale nuclearo-electrice x

practică Termoenergetică,
Hidroenergetică

48. Tehnician termoenergetician x

49. Tehnician hidroenergetician x

50. Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice x

51. Maistru electrician protecţii prin relee şi
automatizări în centrale electrice

x

52. Maistru electrician exploatare şi întreţinere
centrale nuclearo-electrice termotehnic

x

53. Maistru termoenergetic x

54. Maistru hidroenergetic x

ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ,

ENERGETICĂ

Pregătire - 4.1. Electronică şi 55. Tehnician electronist – echipamente de automatizare x

Liceu, inv.
instruire
practică

automatizări/
Electronică şi

56. Tehnician electronist – aparate de bord şi
radiocomunicaţii în aviaţie

x

profesional automatizări 57. Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio-
video

x

58. Tehnician electronist aparatură de electronică
profesională

x

59. Tehnician în echipamente de calcul reţele x

60. Tehnician echipamente periferice şi birotică x

61. Tehnician aparate electromedicale x

62. Tehnician în echipamente biomedicale x

63. Maistru electronist x

64. Maistru electronist automatizări în centralele
nuclearo-electrice

x

ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI

4.2.Telecomunica
ţii/

65. Tehnician electronist – echipamente de
telecomunicaţii

x

Telecomunicaţii 66. Maistru telecomunicaţii x

TELECOMUNICAŢII
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Pregătire - 5.1 Textile/ 67. Creator – structura şi proiectarea ţesăturilor x FILATURĂ ––
instruire Filatură – 68. Maistru filator x ŢESĂTORIE
practică ţesătorie – finisaj 69. Maistru ţesător x FINISAJ TEXTIL

70. Maistru finisor produse  textile x
5.2 Textile/
Tricotaje

71. Creator – structura şi proiectarea tricoturilor x

şi confecţii
textile,

72. Creator – proiectant îmbrăcăminte x

finisaj 73. Designer vestimentar x
74. Maistru tricoter x
75. Maistru finisor produse  textile x
76. Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) x

CONFECŢII
TEXTILE –

TRICOTAJE –
FINISAJ TEXTIL

5.3 77. Creator-proiectant articole din piele şi  înlocuitori x PIELĂRIE/CONFECŢII
Pielărie/Confecţii 78. Designer vestimentar x PIELE

piele 79. Maistru tăbăcar x
80. Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) x
81. Maistru marochiner x

CONFECŢII PIELE

Pregătire - 6.1 Construcţii şi 82. Normator în construcţii x
Liceu, inv. instruire lucrări publice/ 83. Topograf în construcţii x
profesional practică Construcţii 84. Tehnician devize şi măsurători în construcţii x

85. Desenator în construcţii şi arhitectură x

86. Merceolog gestionar pentru materiale de
construcţii şi instalaţii

x

87. Laborant pentru construcţii x

88. Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri x

89. Topograf de mină x

90. Tehnician lucrări geologice şi geofizice x

91. Tehnician edilitar x

92. Tehnician construcţii hidrotehnice x

93. Antreprenor în construcţii x

94. Tehnician drumuri şi poduri x

95. Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului x

96. Tehnician cadastru funciar-topograf x

97.  Maistru construcţii hidroenergetice x

98. Maistru  construcţii civile, industriale şi agricole x

99. Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii x

CONSTRUCTII



48
6.2 Construcţii şi 100. Tehnician instalaţii în construcţii x INSTALATII PENTRU
lucrări publice/
Instalaţii pentru

construcţii

101. Maistru instalator în construcţii x CONSTRUCTII

Pregătire - 7.1.Chimie 102. Tehnician chimist de laborator x

instruire industrială
/Chimie

103. Maistru protecţii anticorosive x

practică industrială 104. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din
centrale

x

105. Maistru pentru tehnologia chimică organică x

106. Maistru pentru tehnologia chimică anorganică x

107. Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie x

108. Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi
cauciucului

x

109. Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor,
firelor chimice şi artificiale

x

7.2.Chimie 110. Maistru la producerea prefabricatelor pentru
construcţii

x

industrială/ 111. Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din
azbociment

x

Materiale de 112. Maistru la  fabricarea materialelor de izolaţii în
construcţii

x

CHIMIE
INDUSTRIALA

Liceu, inv. construcţii 113. Maistru ceramist (ceramică brută) x
profesional 114. Maistru ceramist (ceramică fină) x

115. Maistru sticlar x

Pregătire - 8.1 Industrie 116. Tehnician pentru controlul calităţii produselor
alimentare

x

instruire alimentară/
Industria

117. Tehnician dietetician x

practică alimentară 118. Maistru în industria alimentară x

8.2 Industrie 119. Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x

alimentară/
Industrializarea

cărnii

120. Maistru la industrializarea cărnii x

8.3 Industrie 121. Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x

INDUSTRIE
ALIMENTARA
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alimentară/

Industrializarea
laptelui

122. Maistru la industrializarea laptelui x

8.4 Industrie 123. Tehnician morărit şi panificaţie x

alimentară/morar 124. Maistru morar x

8.5 Industrie 125. Tehnician morărit şi panificaţie x

alimentară/Panific
aţie

126. Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie x

8.6 Industrie
alimentară/

Industrializarea
legumelor şi

fructelor

127. Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor x

INDUSTRIE
ALIMENTARA

Pregătire -
instruire

9.1 Agricultură,
Horticultură/

128. Tehnician conservarea cerealelor şi prepararea
nutreţurilor combinate

x

practică Agricultor 129. Tehnician cartarea agrochimică şi pedologică a
solurilor

x

Liceu, inv. 130. Tehnician protecţia plantelor x
profesional 131. Tehnician controlul calităţii produselor agricole x

132. Maistru agronom x
9.2 Agricultură, 133. Tehnician protecţia plantelor x

Horticultură/
Horticultor

134. Maistru horticultor x

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

Pregătire -
instruire
practică

10.1 Zootehnist-
Veterinar/
Zootehnist-
Veterinar

135. Maistru zootehnist x ZOOTEHNIST-
VETERINAR

10.2 Zootehnist-
Veterinar/
Piscicultor

136. Maistru piscicultor – pescar x PISCICULTOR

Pregătire - 11.Silvicultură/ 137. Tehnician exploatări forestiere x

instruire Silvicultură 138. Tehnician silvic-exploatare x

practică 139. Maistru exploatări şi transporturi forestiere x

SILVICULTURĂ

Pregătire - 12. Prelucrarea 140. Tehnician produse finite din industria lemnului x

instruire lemnului/
Prelucrarea

141. Normator în industria lemnului x

practică lemnului 142. Asistent de gestiune în industria lemnului x

PRELUCRAREA
LEMNULUI
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143. Designer în industria lemnului x PRELUCRAREA
144. Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei x LEMNULUI
145. Maistru fabricarea cherestelei x

146. Maistru fabricarea furnirului, placajului,
panelului

x

147. Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din
fibre de lemn

x

148. Maistru tâmplar mobilă şi binale x

Pregătire -
instruire
practică

13.1 Economic,
administrativ,

comerţ şi servicii
/Poştă

149. Operator economic diriginte oficiu poştal x
POŞTĂ

13.2 Economic, 150. Agent comercial x

administrativ,
comerţ

151. Asistent de gestiune x

şi servicii /
Comerţ şi

152. Tehnician coordonator activităţi comerciale x

Liceu, inv. servicii 153. Vitrinier decorator x

COMERŢ

profesional Pregătire –
instruire
practică

14.1 Alimentaţie
publică şi turism /

Alimentaţie
publică

154. Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie
publică

x ALIMENTATIE
PUBLICA

14.2 Alimentaţie
publică şi turism /

155. Tehnician activităţi de agroturism montan x

Turism 156. Hotelier x

157. Agent de turism – ghid x

TURISM

Pregătire - 15.1Transporturi/ 158. Tehnician instructor auto x TRANSPORTURI
instruire Transporturi auto 159. Tehnician transporturi auto interne şi

internaţionale
x

practică 160. Asistent de gestiune în transporturi x

161. Tehnician electromecanic auto x
162. Maistru electromecanic auto x

15.2Transporturi/
Transporturi căi

163.  Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi
terasamente

x

ferate 164. Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi
poduri

x
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165. Agent feroviar x

15.3Transporturi/
Transporturi

navale

166. Operator portuar x TRANSPORTURI

15.4Transporturi/
Transporturi

167. Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie
pentru aeronave

x

aeronautice 168. Maistru construcţii structuri aeronave x

Pregătire -
instruire

16.1 Media şi
poligrafie/Tehnici

169. Maistru poligraf x

Liceu, inv. practică poligrafice 170. Tehnician poligraf x

TEHNICI POLIGRAFICE

profesional 16.2 Media şi 171. Operator pre-press x

poligrafie/Tehnici 172. Operator procesare audio-video x

cinematografice
şi

173. Tehnoredactor x

de televiziune 174. Cameraman-fotoreporter x

TEHNICI
CINEMATOGRAFICE
SI DE TELEVIZIUNE

Pregătire -
instruire
practică

17. Estetica şi
îngrijirea

corpului omenesc

175. Coafor-stilist x ESTETICA SI
INGRIJIREA
CORPULUI
OMENESC

176. Cosmetician x
177. Asistent medical generalist x ASISTENTA

MEDICALA
GENERALA

*) Notă Specializări conform H.G. nr.844/2002. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
 1. Specializările preuniversitare ale cadrelor didactice care nu se regăsesc în centralizatorul privind pregătirea şi instruirea practică şi care vor primi
acceptul de participare la concursul de titularizare dacă:

a) catedra vacantă coincide cu profilul specializării absolvite, şi
b) specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările preuniversitare incluse în centralizatorul

privind pregătirea şi instruirea practică.
2. În fişa de înscriere a candidatului se va menţiona una din specializările preuniversitare înscrise pe diploma de studii din centralizatorul privind pregătirea şi instruirea

practică.
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MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
Aria Curriculară: Activităţi Extracurriculare din palate şi cluburi ale copiilor

Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,
precum şi probele valabile pentru concursul naţional unic 2004

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate,
care dau dreptul candidaţilor de participare la concurs

Nivel
studii

Nivel Disciplina
principală de încadrare

Profilul /
Domeniul

Nr.
crt. Învăţământ universitar/specializarea

Lunga
durata

Scurta
durata

Programa -
proba de concurs

1. Informatica / Tehnologia informaţiei * *
2. Informatica / Informatica aplicata * *
3. Calculatoare / Automatizări si tehnica de

calcul / Inginerie electrica si calculatoare
* *

4. Matematica / Informatica *
5. Ştiinţa sistemelor si a calculatoarelor /

Automatica si calculatoare
* *

6. Tehnologia informaţiei * *
7. Roboti industriali * *

Învăţământ
gimnazial

Operare si programare pe
calculator
Informatica
Automatizări
Tehnica de calcul
Matematica aplicata in
tehnica de calcul
Tehnoredactare pe calculator
Jocuri logice
Tehnică de calcul

Informatica

8. Informatizare si conducerea proceselor cu
calculatorul

*

Informatică

9. Matematica, Matematica mecanica * *
10. Matematica – Fizica * *
11. Matematica informatica * *
12. Matematici aplicate * *

Învăţământ
gimnazial

Matematica aplicata in
tehnica de calcul
Jocuri logice
Tehnica de calcul
Astronomie

Matematica

13. Matematica - post universitare * *

Matematică

14. Fizica * *
15. Fizica – Chimie * *

Învăţământ
gimnazial

Fizica aplicata
Foto – cineclub
Meteorologie

Fizica

16. Fizica tehnologica * *

Fizică

17. Chimie * *Învăţământ
gimnazial

Prelucrare mase plastice si
sticla
Chimie experimentala
Foto – cineclub

Chimie
18. Biochimie tehnologica * *

Chimie
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19. Inginerie chimica * *
20. Radiochimie * *
21. Chimie – fizica * *
22. Chimie – biologie * *
23. Tehnologie chimica * *
24. Chimie industrială * *

25. Tehnici de laborator * *
26. Tehnologia şi chimia produse alimentare * *

Învăţământ
gimnazial

Electrochimie Chimie 27. Chimie * * Chimie

Învăţământ
gimnazial

Mecanica fina Mecanică 28. Mecanica fina * * Mecanică

29. Electronica si telecomunicaţii / electronica * *

30. Automatizări si calculatoare * *

Electronică,
Automatizări,
Telecomunicaţii

Învăţământ
gimnazial

Construcţii electronice
Electronica
Radiogoniometrie
Radiotelegrafie
Automatizări si calculatoare

Electronică şi
automatizări
Telecomunicaţii

31. Fizica * * Fizică

Învăţământ
gimnazial

Electromecanica Electromecanica 32. Electromecanica * * Electrotehnică,
Electromecanică

33. Maşini electrice * *
34. Aparate electrice * *
35. Acţionări electrice * *
36. Instalaţii electrice * *
37. Tehnologie electromagnetica * *

Electrotehnică,
Electromecanică

Învăţământ
gimnazial

Electrotehnica Electromecanica

38. Electroenergetica * * Energetica
Învăţământ
gimnazial

Machete Construcţii 39. Construcţii civile, industriale şi agricole * * Construcţii

40. Autovehicule rutiere * * Transporturi rutiere
41. Aeronautica * * Transporturi

aeronautice
42. Material rulant de cale ferata * * Transporturi feroviare

Carting
Machete / construcţii modele
Aeromodele / Rachetomodele

Navomodele 43. Mecanică nave * * Transporturi navale
Micromodele 44. Aeronautică * * Transporturi

aeronautice

Învăţământ
gimnazial

Învăţământ
gimnazial

Automodele

Transporturi

Transporturi

45. Autovehicule rutiere * * Transporturi rutiere
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Modelism feroviar 46. Material rulant de cale ferata * * Transporturi feroviare
Machete / construcţii modele
Aeromodele / Rachetomodele
Navomodele
Micromodele

Prelucrarea
lemnului

47. Industria lemnului * * Prelucrarea lemnului

Carting
Aeromodele / Rachetomodele
Navomodele
Micromodele

Ed. fizică şi sport 48. Educaţie fizică şi sport cu specializare * * Educaţie fizică şi sport

Învăţământ
gimnazial

Carting
Automodele
Navomodele
Machete
Modelism feroviar

Construcţii de
maşini

49. Tehnologia construcţiilor de maşini * * Mecanică

Învăţământ
gimnazial

Radiogoniometrie Informatică 50. Informatică * * Informatică

Machete
Artizanat
Tâmplărie

Prelucrarea
lemnului

51. Industria lemnului * * Prelucrarea lemnului

Machete
Artizanat

Arte plastice 52. Arte plastice * * Arte vizuale (Educaţie
plastică/Educaţie
vizuală)

Învăţământ
gimnazial

Machete
Modelism

Arte plastice 53. Arhitectură * * Arte vizuale
/Arhitectură

Învăţământ
gimnazial

Metaloplastie Metalurgie -
Turnătorie

54. Metalurgie - Turnătorie * * Mecanică

55. Filatură; Ţesătorie; Finisaj textil * * Filatură – Ţesătorie -
Finisaj textil

56. Finisaj textil, Confecţii textile; Tricotaje * * Confecţii textile –
Tricotaje - Finisaj textil

Învăţământ
gimnazial

Tapiserie
Ţesătorie
Design vestimentar
Creaţie confecţii
Artă textilă
Confecţii piele

Textile - pielărie

57. Confecţii piele; Prelucrarea pielii * * Confecţii piele

Învăţământ
gimnazial

Silvicultura si dendrologie
Protecţia mediului / ecologie
Ecoturism
Agrobiologie
Acvaristica
Ornitologie / etologie

Biologie 58. Biologie * * Biologie
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59. Agricultură * * Agricultură-

Horticultură

60. Zootehnie * * Zootehnie

Horticultura
Legumicultura
Apicultura
Agrobiologie
Protecţia mediului / ecologie
Biotehnologie

Agricultură

61. Horticultură * * Agricultură -
Horticultură

Învăţământ
gimnazial

Silvicultură
Dendrologie
Protecţia mediului/ecologie
Ecoturism

Silvicultură 62. Silvicultură * * Silvicultură

Învăţământ
gimnazial

Mecanizarea agriculturii Mecanică 63. Mecanică agricolă * * Mecanică

Geografie
Meteorologie
Turism / orientare turistica
Filatelie
Etnografie / folclor

Geografie 64. Geografie * * GeografieÎnvăţământ
gimnazial

Geologie
Turism / orientare turistica

Geologie 65. Geologie * Geologie

Filatelie
Arheologie
Numismatica
Muzeologie / Colecţii
Istoria religiilor
Relaţii internaţionale
Etnografie / folclor

Istorie 66. Istorie * * Istorie

Filatelie
Istoria religiilor
Relaţii internaţionale

67. Filosofie * * Filosofie şi Logică şi
argumentare

Învăţământ
gimnazial

Muzeologie / Colecţii
Istoria religiilor
Etnografie / folclor

Filosofie

68. Teologie * * Istorie
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Cultura si civilizaţie romana
Cenaclu literar / creaţie
literara
Redacţie presa / radio – TV
Jurnalism / ziaristica
Cultura si civilizaţie franceza/
engleza/
Germana/
italiana/spaniola/etc.
Etnografie / folclor
Educaţie civica

Filologie 69. Filologie * * Limba si literatura
romana

Învăţământ
gimnazial

Cultura si civilizaţie romana
Cenaclu literar / creaţie
literara
Redacţie presa / radio – TV
Jurnalism / ziaristica
Cultura si civilizaţie franceza/
engleza/
Germana/
italiana/spaniola/etc.
Etnografie / folclor
Educaţie civica

Filologie 70. Filologie limbi străine * * Limba şi literatura
străină/maternă

Învăţământ
gimnazial

Jurnalism/ziaristică Filosofie 71. Filosofie - jurnalistică * * Filosofie şi Logică şi
Argumentare

Învăţământ
gimnazial

Pictura / Pictura pe sticla
Sculptura / modelaj
Grafica
Tapiserie/ţesătorie
Ceramica
Design
Metaloplastie
Atelierul fanteziei
Design vestimentar
Creaţii confecţii
Arta populara
Arta textila

Arte plastice,
decorative şi
vizuale

72. Arte plastice/conf. specializării *
*
*

*
*
*

Arte vizuale/
Educaţie plastică/
Educaţie vizuală
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Pictura / Pictura pe sticla
Sculptura / modelaj
Grafica
Tapiserie/ţesătorie
Ceramica
Design
Metaloplastie
Atelierul fanteziei
Design vestimentar
Creaţii confecţii
Arta populara
Arta textila

73. Arte decorative/conf.specializării * * Arte vizuale/ Educaţie
plastică/
Educaţie vizuală

Foto – cineclub
Film

74. Arte vizuale * * Arte vizuale/Educaţie
plastică/
Educaţie vizuală

Arta teatrala
Teatru/teatru de păpuşi
Regie teatru/film

75. Actorie * * Artă teatrală - Arta
actorului

Arta teatrala
Teatru/teatru de păpuşi
Regie teatru/film

76. Regie teatru /film * * Artă teatrală - Arta
actorului

Arta teatrala
Teatru/teatru de păpuşi
Regie teatru/film

Teatru
Teatru de păpuşi
Teatru de revistă

77. Teatrologie * * Artă teatrală - Arta
actorului

Învăţământ
gimnazial

Balet
Dans modern
Dans clasic / contemporan
Dans sportiv
Dans popular

Coregrafie 78. Coregrafie * * Coregrafie
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Învăţământ
gimnazial

Dans modern / clasic /
contemporan / sportiv /
popular
Gimnastica aerobica/ritmica
Orientare turistica
Fotbal/baschet/volei/handbal
Atletism
Şah
Oina
Judo
Lupte
Arte marţiale
Paraşutism
Tir
Tenis de masa/câmp
Badminton
Rebus/scrabble
Patinaj
Schi
Înot
Culturism

Educaţie fizică şi
sport

79. Educatie fizica si sport * * Educaţie fizică şi sport
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Dans modern / clasic /
contemporan / sportiv /
popular
Gimnastica aerobica/ritmica
Orientare turistica
Fotbal/baschet/volei/handbal
Atletism
Şah
Oina
Judo
Lupte
Arte marţiale
Paraşutism
Tir
Tenis de masa/câmp
Badminton
Rebus/scrabble
Patinaj
Schii
Înot
Culturism
Basseball

80. Colegiul universitar de educaţie fizica si
sport – specializare

* Educaţie fizică şi sport
- antrenori

81. Academia de muzica/toate specializările * *Învăţământ
gimnazial

Muzica usoară vocala si
instrumentala
Estrada
Muzica folk
Muzica populara
Canto clasic si popular
Cor / Grup vocal
Muzica vocal – instrumentala
Instrumente muzicale /
tradiţionale
Orchestra
Orchestra populara / taraf
Fanfara
Folclor / etnografie

Muzică
82. Conservatorul de muzica/toate

specializările
* *

Muzică
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Muzica uşoară vocala si
instrumentala
Estrada
Muzica folk
Muzica populara
Canto clasic si popular
Cor / Grup vocal
Muzica vocal – instrumentala
Instrumente muzicale /
tradiţionale
Orchestra
Orchestra populara / taraf
Fanfara
Folclor / etnografie

83. Liceul pedagogic/Colegiul pedagogic
Institutori -  muzică

* Muzică

Învăţământ
gimnazial

Pictură/Desen Arte plastice 84. Pedagogie – arte plastice şi decorative * Arte vizuale/Educaţie
plastică/Educaţie
vizuală

NOTA:
        La specializările nominalizate mai sus
se adaugă:

1. Specializările liceale “Învăţători”,
“Educatoare – Învăţătorii” absolvite cu
diploma de bacalaureat sau echivalente

2. Toate specializările similare absolvite
înainte de 1993.

3. Programele de conversie profesionala
de nivel universitar sau postuniversitar
care dau dreptul de a profesa intr-o
noua specializare – similara uneia
dintre cele menţionate mai sus in
conformitate cu prevederile art. 161 –
(2), cap. II, din legea învăţământului nr.
84/1995, republicata.


