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Având în vedere: 

 

- Prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMECS nr. 5559/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

„Art. 8 (1) Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de 

instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, se constituie, în baza 

documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la 

disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţă 

sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master 

în corelaţie cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pe diploma/certificatul de absolvire a unor 

programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi 

funcţii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri 

postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice- studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de 

specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui 

modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei 

discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore 

conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de doctor şi certificatele de 

absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei 

didactice.  

(2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum şi la constituirea normei didactice de 

predare-învăţare-evaluare, pentru absolvenţii învăţământului superior se iau în considerare şi:  

a) programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau 

ocuparea de noi funcţii didactice altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale; 

b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, 

finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;  

c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, 

finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat 

necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.”  

 

- Prevederile art. 2 din OMEN nr. 5729/2015 pentru aprobarea Centralizatorul privind disciplinele de 

învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ 2016:  

„Art. 2 (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul 

de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul 

preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ dacă profilul 

postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe 

diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată 

uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest Centralizator. 

În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul 

preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ se acordă cu aprobarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.  

(2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor 

de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din 

învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice.” 
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- Notele prevăzute în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi 

probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2016: 

 „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, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre 

cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea 

unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu 

prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare.” 
 

- Solicitările transmise de unele inspectorate şcolare,  

Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat acordarea acceptului pentru 

participarea la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2016, la concursul de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016 şi la 

examenul naţional de definitivare în învăţământ pentru candidaţii care au finalizat următoarele specializări/programe 

de studii, după cum urmează: 
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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 şi la examenul 

naţional de definitivare în învăţământ Programa-probă de concurs 

Nivel 

învăţământ preuniversitar 

Postul/catedra (disciplina principală de 

încadrare) 
Profilul sau domeniul 

                                                 Învăţământ universitar 

Specializarea  

de 

lungă 

durată 

de 

scurtă 

durată 

Învăţământ 

 liceal 
Fizică - Ştiinţe FIZICĂ Fizică, Chimie, Biologie* x  

FIZICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) / 
FIZICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

Învăţământ 

 liceal 
Chimie - Ştiinţe CHIMIE Fizică, Chimie, Biologie* x  

BIOLOGIE 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) / 
BIOLOGIE 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  

(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ 

 liceal 
Biologie - Ştiinţe BIOLOGIE Fizică, Chimie, Biologie* x  

CHIMIE 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) / 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

Învăţământ 

 liceal 

1. Chimie 

2. Chimie - Ştiinţe 
CHIMIE Chimia şi biochimia compuşilor heterolitici* x  

CHIMIE 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ  

liceal/  

 Învăţământ profesional/ 

Învăţământ  

gimnazial  

Chimie CHIMIE Chimia şi biochimia compuşilor heterolitici* x  

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

 

1. Prelucrare mase plastice şi sticlă 

2. Chimie experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuți 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / Rachetomodele 

10. Navomodele 

CHIMIE Chimia şi biochimia compuşilor heterolitici* x  
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Învăţământ liceal/ 

 Învăţământ profesional/ 

Învăţământ gimnazial 

Geografie GEOGRAFIE Geografia turismului, turism şi integrare regională* x  GEOGRAFIE 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

 

GEOGRAFIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  

(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Geologie 

2. Meteorologie 

3. Orientare turistică 

4. Filatelie  

5. Etnografie / folclor 

6. Ecoturism 

7. Turism / agroturism 

8. Gestionare riscurilor antropice şi naturale 

9. Geologie ambientală 

10. Geochimia mediului înconjurător 

11. Geoinformatică 

GEOGRAFIE Geografia turismului, turism şi integrare regională* x  

1. Turism / agroturism 

2. Ecoturism 

3. Artă culinară 

ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ ŞI TURISM /TURISM 
Geografia turismului, turism şi integrare regională* x  

TURISM ŞI SERVICII 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) / 
TURISM ŞI SERVICII (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE 
 (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ 

 liceal /   

Învăţământ profesional 

 

Alimentaţie publică şi turism / Turism 
ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ ŞI TURISM /TURISM 
Geografia turismului, turism şi integrare regională* x  

Învăţământ  

liceal/ 

  Învăţământ profesional/ 

Stagii de pregătire 

practică 

Pregătire - instruire practică (Alimentaţie  

publică şi turism / Turism) 

ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ ŞI TURISM /TURISM 
Geografia turismului, turism şi integrare regională* x  

TURISM 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) /  
TURISM (MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ profesional/ 

Învăţământ gimnazial  
Cultură civică 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  Asistenţă socială  x 

CULTURĂ  CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) / 
CULTURĂ  CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  

(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Educaţie civică 

2. Oratorie şi dezbateri 

3. Educaţie pentru cetăţenie democratică 

4. Studii europene 

1. Arta textilă 

2. Arta populară  

3. Tapiserie  

4. Ţesătorie 

5. Creaţie confecţii 

6. Atelierul fanteziei 

7. Machete  / artizanat 

8. Design vestimentar 

9. Pictură / desen 

10. Pictură / pictură pe sticlă 

ARTE 

PLASTICE 

ŞI DECORATIVE 

Arte textile – Modă x  

Proba practico-metodică 

+ 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ Educaţie 

vizuală) 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

1. Foto - cineclub 

2. Film 

3. Atelierul fanteziei 

4. Grafică pe calculator 

5. Redacţie presă / radio – TV 

Fotografie, media (imagine de film şi Tv, multimedia-

sunet, montaj)                   
x  

Învăţământ profesional/ 

Învăţământ gimnazial 
Istorie MUZEOLOGIE Muzeologie, conservarea şi restaurarea patrimoniului x  

ISTORIE 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) / 

ISTORIE 
 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   
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Învăţământ gimnazial Istorie – Istoria artei MUZEOLOGIE Muzeologie, conservarea şi restaurarea patrimoniului x  

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

ISTORIE 
(programa pentu concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) / 

ISTORIE 
 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Învăţământ liceal/ 

Învăţământ profesional 

1.  Religie penticostală; 
2. Discipline teologice de specialitate 

(teologie penticostală) 

TEOLOGIE Teologie penticostală pastorală şi didactică x  
RELIGIE PENTICOSTALĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  
/ 

RELIGIE PENTICOSTALĂ 
 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Învăţământ gimnazial  Religie penticostală TEOLOGIE Teologie penticostală pastorală şi didactică x  

Palatele copiilor / Cluburile 

copiilor 
Istoria religiilor TEOLOGIE Teologie penticostală pastorală şi didactică x  

*Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi 

programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 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 şi la examenul 

naţional de definitivare în învăţământ Programa-probă de concurs 
Nivel 

învăţământ 

preuniversitar 

Postul/catedra (disciplina principală de 

încadrare) 
Profilul sau domeniul 

                                                  

Specializarea  

Învăţământ 

postliceal 

Învăţământ  

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Stagii de pregătire 

practică 

Pregătire - instruire  

practică . (Electronică şi  

automatizări / Electronică şi 

automatizări) 
ELECTRONICĂ ŞI  

AUTOMATIZĂRI / ELECTRONICĂ ŞI 

AUTOMATIZĂRI 

Electronist depanator aparate electronice audio, video şi radio TV  x 

ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Electronică 

2. Construcţii electronice 

3. Radiotelegrafie 

4. Radioclub 

5. Construcţii radio 

Învăţământ  

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Stagii de pregătire 

practică 

Pregătire - instruire  

Practică (Telecomunicaţii / 

Telecomunicaţii) 

TELECOMUNICAŢII / 

TELECOMUNICAŢII 
Electronist depanator aparate electronice audio, video şi radio TV  x 

TELECOMUNICAŢII (MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
TELECOMUNICAŢII (MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Electronică 

2. Construcţii electronice 

3. Radiotelegrafie 

4. Radioclub 

5. Construcţii radio 
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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  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

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

examenul naţional de definitivare în învăţământ 

Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ L- G - LA - GA- 
PROFILUL / 

DOMENIUL 

    Învăţământ universitar 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

EV; EP-EV;          EV-

EA; EP-EV-EA; 

SFD.PC  

EP 
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,                    

CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV 
D, P, M, IA 

ARTE 

PLASTICE 
ŞI DECORATIVE 

Arte textile – Modă x  

Proba practico-metodică 

+ 

Arte vizuale 

(Educaţie 

plastică/ Educaţie 

vizuală) 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

EV; EP-EV;                 

EV-EA; EP-EV-EA 
EP FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA IA 

Fotografie, media (imagine de film şi Tv, multimedia-

sunet, montaj)                   x 
 

 

 

 

 

       CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*) 

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 şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ 
Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ 

G/P- 
G/PM, GPC - 

 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nivelul de studii 

Specializarea 

Studii 

universitare de 

licenţă 

 
**MI (funcţie de instrument), 

**IA, **CO, TSD, AO, AC  
ARTE MUZICĂ Dirijat orchestră x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ: MUZICĂ 

INSTRUMENTALĂ / STUDII TEORETICE / 

ANSAMBLURI MUZICALE VOCALE ŞI 

INSTRUMENTALE 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) / 
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (ARTĂ 

VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ) 
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

EM  ARTE MUZICĂ Dirijat orchestră x 

Proba scrisă: 

EDUCAŢIE MUZICALĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) / 
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE 

TEORETICE 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   
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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  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de 

titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ 
L- G/P- LM /A-C 

 

G/PM, GPC - 

 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare de 

masterat/master              

EM-EA; 

EM 
EM   

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ Jazz şi culturi muzicale pop 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

  

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
EDUCAȚIE MUZICALĂ 

ȘI STUDII MUZICALE 

TEORETICE 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - 

instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

  

**MI (funcţie 

de instrument), 

**IA,  JMU, 

TSD, IM, AO, 

AC, **CO 

**MI (funcţie de 

instrument) , 

**IA, TSD, AO, 

AC, **CO 

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ Jazz şi culturi muzicale pop x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: muzică 

instrumentală / studii 

teoretice/ ansambluri 

muzicale vocale şi 

instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 

/ 2010) 

/ 
EDUCAȚIE MUZICALĂ 

SPECIALIZATĂ (ARTĂ 

VOCALĂ, MUZICĂ 

INSTRUMENTALĂ) 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - 

instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 
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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 şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ 
Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru examenul naţional de definitivare 

în învăţământ 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare de 

licenţă 

Palatele 

 copiilor / 

Cluburile  

copiilor 

1. Muzica uşoară vocală şi 

instrumentală 

2. Muzica vocal – instrumentală 
3. Canto clasic şi popular 

4. Cor / Grup vocal 

5. Estrada 

6. Muzica folk 

7. Muzica populară 

8. Instrumente muzicale 

tradiţionale 
9. Orchestra 

10. Orchestra populară / taraf 

11. Fanfara 

12. Etnografie / Folclor  

13. Etnologie / Folclor 

14. Jocuri muzicale 

ARTE MUZICĂ Dirijat orchestră x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală specializată: muzică 

instrumentală / studii teoretice / ansambluri muzicale 

vocale şi instrumentale 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (ARTĂ 

VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ) 
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Palatele 

 copiilor / 

Cluburile  

copiilor 

1. Muzica uşoară vocală şi 

instrumentală 

2. Muzica vocal – instrumentală 
3. Canto clasic şi popular 

4. Cor / Grup vocal 

5. Estrada 

6. Muzica folk 

7. Muzica populară 

8. Instrumente muzicale 

tradiţionale 

9. Orchestra 
10. Orchestra populară / taraf 

11. Fanfara 

12. Etnografie / Folclor  

13. Etnologie / Folclor 

14. Jocuri muzicale 

ARTE MUZICĂ Dirijat orchestră x 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII 

MUZICALE TEORETICE 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   
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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 şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de licenţă 

Nivelul de  

studii 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare de 

masterat/ master              

Învăţământ liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba şi literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

STUDII 

CULTURALE 
Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză   - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               
Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  

 

Învăţământ 

liceal  

1. Limba şi 

literatura 

română  

 

2. Limba şi 

literatura 
română – 

Literatura 

universală 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

STUDII 

CULTURALE 
Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză   - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               
Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  
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Palatele 

copiilor /  

Cluburile 
copiilor 

1. Cultură şi 
civilizaţie 

românească 

2. Cenaclu literar / 
creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 
4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / 
folclor 

6. Educaţie civică   

7. Teatru 
8. Teatru / teatru de 

revistă 

9. Studii europene  

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

STUDII 

CULTURALE 
Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză   - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               
Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  
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Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare) 

Limba engleză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura engleză                  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatura universală şi 

comparată               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Studii iudaice 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(engleză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, limbă străină) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză -

Literatura universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura engleză                  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatura universală şi 

comparată               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Studii iudaice 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(engleză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, limbă străină) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura engleză                  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatura universală şi 

comparată               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Studii iudaice 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(engleză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, limbă străină) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ  

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Matematică 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
MATEMATICĂ      

Matematică 

MATEMATICĂ 
Modelare matematică în cercetare şi didactică 

 
x 

MATEMATICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

MATEMATICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)   

Matematici aplicate     

Matematică informatică               

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Matematică şi informatică 

aplicată în inginerie 

 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Cultură civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Psihologia educaţională şi consiliere psihopedagogică x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 
DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  

(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice 

- informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

liceal 

Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Psihologia educaţională şi consiliere psihopedagogică x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
 

/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 
DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  

(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie pentru 

cetăţenie 

democratică 

4. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Psihologia educaţională şi consiliere psihopedagogică x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 
DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  

(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE JURIDICE DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ISTORIE Studii medievale x 

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE JURIDICE DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ  

liceal 

1. Psihologie 

 

2. Psihologie – Studii 

sociale 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Psihologia educaţională şi consiliere psihopedagogică x 

PSIHOLOGIE 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

PSIHOLOGIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie 

specială 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

Asistenţă 

socială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - 

informaţii 

Învăţământ 

postliceal 

1. Psihologie generală 

2. Psihologie medicală 

3. Psihologie generală - 

Psihologie medicală 

4. Deontologie şi etică 

profesională 

5. Psihologie generală - 

Deontologie şi etică 

profesională 

6. Psihologie medicală - 

Deontologie şi etică 

profesională 

7.Psihologie generală - 

Psihologie medicală - 

Deontologie şi etică 

profesională  

8. Noţiuni de psihologie, 

etică şi deontologie 

farmaceutică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Psihologia educaţională şi consiliere psihopedagogică x 

PSIHOLOGIE 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

PSIHOLOGIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie 

specială 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

Asistenţă 

socială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Psihologie - 

informaţii 

Învăţământ  
liceal 

1. Pedagogie 

 

2. Pedagogie – Studii 

sociale 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Pedagogie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Psihologia educaţională şi consiliere psihopedagogică x 

PEDAGOGIE 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004) 
/ 

PEDAGOGIE 
 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Învăţământ 
postliceal 

 
Pedagogie 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Pedagogie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
Psihologia educaţională şi consiliere psihopedagogică x 

PEDAGOGIE 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5287/ 2004) 

/ 

PEDAGOGIE 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   
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CJAPP / 

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

(nivel liceal) /  

Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Pedagogie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

Psihologia educaţională şi consiliere 

psihopedagogică 
x 

CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

(programa pentru concurs  aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 

CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Psihopedagogie specială 

Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială              

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii 

 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Cultură civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

PSIHOLOGIE              
Consiliere şi intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană 
x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ liceal 
Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

PSIHOLOGIE              
Consiliere şi intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană 
x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Educaţie civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie pentru 

cetăţenie democratică 

4. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

PSIHOLOGIE              
Consiliere şi intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană 
x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 
Relaţii internaţionale şi studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Cultură civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII              
Relaţii publice şi publicitate x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
 

/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

nvăţământ liceal 
Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII              
Relaţii publice şi publicitate x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
 

/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Educaţie civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie pentru 

cetăţenie democratică 

4. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII              
Relaţii publice şi publicitate x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 
Relaţii internaţionale şi studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Cultură civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Teorie critică şi studii multiculturale x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

Învăţământ t liceal 
Cultură civică – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Teorie critică şi studii multiculturale x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

 
/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 



23 

 

 

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Educaţie civică 

2. Oratorie şi dezbateri 

3. Educaţie pentru 

cetăţenie democratică 

4. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Teorie critică şi studii multiculturale x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 
Relaţii internaţionale şi studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Educaţie civică 

2. Oratorie şi dezbateri 

3. Educaţie pentru 

cetăţenie democratică 

4. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Teorie critică şi studii multiculturale x 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
 

/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 
Relaţii internaţionale şi studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate publică 

Asistenţă managerială şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 



24 

 

 

Învăţământ 

liceal 

1. Filosofie; Logică, 

argumentare şi 

comunicare 

 

2. Filosofie; Logică, 

argumentare şi 

comunicare - Studii 

sociale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
FILOSOFIE Filozofie FILOSOFIE Teorie critică şi studii multiculturale x 

FILOZOFIE ŞI  

LOGICĂ,  

ARGUMENTARE ŞI 

COMUNICARE 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
FILOZOFIE ŞI  

LOGICĂ,  

ARGUMENTARE ŞI 

COMUNICARE 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Filatelie 

2. Istoria religiilor 

3. Relaţii 

internaţionale 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
FILOSOFIE Filozofie FILOSOFIE Teorie critică şi studii multiculturale x 

Învăţământ  

liceal 

1. Psihologie 

 

2. Psihologie – 

Studii sociale 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

PSIHOLOGIE              
Consiliere şi intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană 
x 

PSIHOLOGIE 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 

PSIHOLOGIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie specială 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

postliceal 

1. Psihologie 

generală 

2. Psihologie 

medicală 

3. Psihologie 

generală - Psihologie 

medicală 

4. Deontologie şi 

etică profesională 

5. Psihologie 

generală - 

Deontologie şi etică 

profesională 

6. Psihologie 

medicală - 

Deontologie şi etică 

profesională 

7.Psihologie 

generală - Psihologie 

medicală - 

Deontologie şi etică 

profesională  

8. Noţiuni de 

psihologie, etică şi 

deontologie 

farmaceutică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE Psihologie 

PSIHOLOGIE              
Consiliere şi intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană 
x 

PSIHOLOGIE 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 

PSIHOLOGIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Psihopedagogie specială 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii 

Centre 

logopedice 

interşcolare/ 

Cabinete 

logopedice 

şcolare 

Profesor logoped 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE 

Psihologie 

PSIHOLOGIE              
Consiliere şi intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană 
x 

PEDAGOGIE 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

5287/ 2004) 

/ 

PEDAGOGIE 
 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Terapie ocupaţională 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              

 

Pedagogie                  

Psihopedagogie specială 

Psihopedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii 
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Învăţământ special 

preşcolar/ 

Învăţământ special 

primar/ 

Învăţământ special 

gimnazial/ 

Învăţământ 

profesional special/ 

Învăţământ special 

licea 

1. Profesor-

psihopedagog 

2. Profesor-psiholog 

şcolar 

3. Profesor-logoped 

4. Psiholog  

5. Psihopedagog 

6. Logoped 

7. Profesor de 

psihodiagnoză 

8. Profesor itinerant 

şi de sprijin 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

PSIHOLOGIE              
Consiliere şi intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană 
x 

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) / 
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 

(PENTRU PROFESORI) 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Terapie ocupațională 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              

Pedagogie                  

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

Psihopedagogie specială 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii 

CJAPP / 

Cabinet 

asistenţă 

psihopedagogică 

(nivel liceal) /  

Cabinet 

asistenţă 

psihopedagogică 

Profesor în centre 

şi cabinete de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Pedagogie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

Psihologia educaţională şi consiliere 

psihopedagogică 
x 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

(programa pentru concurs  aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Psihopedagogie specială 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială              

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii 

nvăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Cultură civică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ISTORIE Studii medievale 
x 

 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

Ordine şi siguranţă publică 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      
Ştiinţe politice 

Studii de securitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice - 

informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Istorie 
ŞTIINŢE 

UMANISTE      
ISTORIE 

Arheologie 

ISTORIE Studii medievale x 

ISTORIE 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  

nr. 5620 / 2010) / 

ISTORIE 

 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Arhivistică 

Istorie 

Istoria artei 

Muzeologie 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Istorie – Istoria 

artei 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
ISTORIE 

Arheologie 

ISTORIE Studii medievale x 

ISTORIE 

(programa Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

ISTORIE 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5620 / 2010)  

/ 

ISTORIE 
 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Arhivistică 

Istorie 

Istoria artei 

Muzeologie 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Filatelie 

2. Arheologie 

3. Numismatica 

4. Muzeologie / 

Colecţii 

5. Istoria religiilor 

6. Relaţii 

internaţionale  

7. Etnografie / folclor 

8. Etnologie / folclor 

9. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
ISTORIE 

Arheologie 

ISTORIE Studii medievale x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

ISTORIE 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5620 / 2010) / 

ISTORIE 
 (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE 
ŞI PSIHOLOGIE  

(programele pentru examenul naţional de 
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 
2015)   

Arhivistică 

Istorie 

Istoria artei 

Muzeologie 
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Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional  

Industrie 

alimentară 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie şi 

management în 

alimentaţie publică şi 

agroturism 

INGINERIA 

PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

1. Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor 

2. Biosecuritatea produselor alimentare 

3. Biotehnologii sustenabile 

4. Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 

5. Controlul şi expertiza produselor alimentare 

6. Controlul şi expertiza alimentelor 

7. Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher 

8. Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor 

9. Expertiza pe filiera produselor alimentare 

10. Expertiza produselor alimentare 

11. Inginerie alimentară şi mediul înconjurător 

12. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare 

13. Ingineria alimentelor funcţionale 

14. Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor, protecţia consumatorului şi protecţia mediului 

15. Managementul calităţii alimentelor 

16. Food quality management 

17. Managementul calităţii produselor alimentare 

18. Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului 

19. Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare si asigurarea sănătăţii populaţiei 

20. Managementul educaţiei pentru protecţia mediului şi igiena alimentaţiei  

21. Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară                                                  

22. Managementul procesării moderne a alimentelor 

23. Protecţia consumatorului în alimentaţia publică   

24. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 

25. Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 

26. Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE 

27. Siguranţa alimentară şi protecţia 

28. consumatorului 

29. Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare 

30. Siguranţă şi securitate agroalimentară 

31. Ştiinţa şi ingineria alimentelor 

32. Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice 

33. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 

34. Tehnologii speciale în industria alimentară 

35. Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole -TAP 

x 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ  

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Stagii de 

pregătire 

practică 

Pregătire - 

instruire  

practică  

(Industrie  

alimentară/ 

Industria  

alimentară) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie şi 

management în 

alimentaţie publică şi 

agroturism 

INGINERIA 

PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

1. Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor 

2. Biosecuritatea produselor alimentare 

3. Biotehnologii sustenabile 

4. Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 

5. Controlul şi expertiza produselor alimentare 

6. Controlul şi expertiza alimentelor 

7. Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher 

8. Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor 

9. Expertiza pe filiera produselor alimentare 

10. Expertiza produselor alimentare 

11. Inginerie alimentară şi mediul înconjurător 

12. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare 

13. Ingineria alimentelor funcţionale 

14. Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor, protecţia consumatorului şi protecţia mediului 

15. Managementul calităţii alimentelor 

16. Food quality management 

17. Managementul calităţii produselor alimentare 

18. Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului 

19. Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare si asigurarea sănătăţii populaţiei 

20. Managementul educaţiei pentru protecţia mediului şi igiena alimentaţiei  

21. Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară                                                  

22. Managementul procesării moderne a alimentelor 

23. Protecţia consumatorului în alimentaţia publică   

24. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 

25. Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 

26. Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE 

27. Siguranţa alimentară şi protecţia 

28. consumatorului 

29. Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare 

30. Siguranţă şi securitate agroalimentară 

31. Ştiinţa şi ingineria alimentelor 

32. Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice 

33. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 

34. Tehnologii speciale în industria alimentară 

35. Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole -TAP 

x 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 
/ 

 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de 
definitivare în învăţământ aprobate prin 
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

Artă culinară 
ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie şi 

management în 

alimentaţie publică şi 

agroturism 

INGINERIA 

PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

1. Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor 

2. Biotehnologii sustenabile 

3. Biosecuritatea produselor alimentare 

4. Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 

5. Controlul şi expertiza produselor alimentare 

6. Controlul şi expertiza alimentelor 

7. Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher 

8. Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor 

9. Expertiza pe filiera produselor alimentare 

10. Expertiza produselor alimentare 

11. Inginerie alimentară şi mediul înconjurător 

12. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare 

13. Ingineria alimentelor funcţionale 

14. Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor, protecţia consumatorului şi protecţia mediului 

15. Managementul calităţii alimentelor 

16. Food quality management 

17. Managementul calităţii produselor alimentare 

18. Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului 

19. Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare si asigurarea sănătăţii populaţiei 

20. Managementul educaţiei pentru protecţia mediului şi igiena alimentaţiei  

21. Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară                                                  

22. Managementul procesării moderne a alimentelor 

23. Protecţia consumatorului în alimentaţia publică   

24. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 

25. Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 

26. Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE 

27. Siguranţa alimentară şi protecţia 

28. consumatorului 

29. Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare 

30. Siguranţă şi securitate agroalimentară 

31. Ştiinţa şi ingineria alimentelor 

32. Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice 

33. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 

34. Tehnologii speciale în industria alimentară 

35. Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole -TAP 

x 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ  

liceal/ 

Învăţământ 

profesional  

Industrie 

alimentară 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Chimie alimentară şi 

tehnologii biochimice 

INGINERIA 

PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

Biotehnologii sustenabile x 

INDUSTRIE  

ALIMENTARĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
 

/ 
 

INDUSTRIE  

ALIMENTARĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Extracte şi aditivi naturali 

alimentari         

Controlul şi expertiza 

produselor alimentare 

Controlul şi securitatea 

produselor alimentare 

INGINERIE 

INDUSTRIALĂ 

Ingineria produselor 

alimentare 

Pescuit şi industrializarea 

peştelui              

Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 

INGINERIA 

PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

Ingineria produselor 

alimentare 

Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 

Controlul şi expertiza 

produselor alimentare 

Pescuit şi industrializarea 

peştelui              

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică în 

agricultură 

ŞTIINŢE 

AGRICOLE ŞI 

SILVICE 

BIOTEHNOLOGII 
Biotehnologii pentru 

industria alimentară 
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Învăţământ general :   

   

gimnazial/Învăţământ 

special (deficienţe 

moderate sau 

uşoare)/Învăţământ 

special (deficienţe 

grave, severe, 

profunde sau 

asociate)***/ 

Învăţământ 

profesional/ 

liceal/ 

primar 

Educaţie fizică  

şi sport 

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică 

şi sportivă 

ȘTIINȚELE 

MOTRICITĂȚII 

UMANE 

1. Antrenament şi performanţă1) 

2. Antrenament şi performanţă sportivă1) 

3. Activităţi fizice adaptate1) 

4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară1) 

5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare1) 

6. Activităţi motrice de timp liber1) 

7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber1) 

8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme1) 

9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber1) 

10. Diagnoză şi prognoză psihomotrică1) 

11. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber1) 

12. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism1) 

13. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare1) 

14. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber1) 

15. Educaţie fizică şi antrenament sportiv1) 

16. Educaţie fizică şi sport şcolar1) 

17. Educaţie fizică şi sportivă1) 

18. Educaţie fizică şi sportivă şcolară1) 

19. Educaţie fizică - sport - recreere1) 

20. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor sportive1) 

21. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv1) 

22. Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, nonformale şi de 

recuperare a stării de sănătate1) 

23. Educaţie fizică, turism şi timp liber1)  

24. Fitness şi estetică corporală1) 

25. Loisir - Fitness1)  

26. Fitness şi performanţă motrică1) 

27. Management şi marketing în sport1) 

28. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive1) 

29. Managementul activităţilor sportive1) 

30. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport1) 

31. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive1) 

32. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive1) 

33. Managementul organizatiilor de educatie fizica, sportiva si de turism2) 

34. Performanţă în sport1) 

35. Performanţă sportivă1) 

36. Performanţă sportivă şi management în sport1) 

37. Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp1) 

38. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane1) 

39. Sport, turism şi activităţi de timp liber1) 

40. Sport şi performanţă motrică1) 

41. Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării1) 

x 
 

 

Probă teoretică: 

Educaţie fizică  

şi sport 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 
EDUCAŢIE FIZICĂ 

ŞI SPORT 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Sport şi 

performanţă 

motrică 

Kinetoterapie 

şi motricitate 

specială 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică 

şi sportivă 

Sport şi 

performanţă 

motrică 

Kinetoterapie 

şi motricitate 

specială 

     1) Indiferent de specializarea în disciplina sportivă. 
 

(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-

cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 
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Cluburi sportive   

şcolare /  

Palatele copiilor / 

Cluburile copiilor/ 

Învăţământ 

sportiv (vocaţional) : 

liceal / gimnazial / 

primar* 

 

Educaţie fizică  

şi sport : 

pregătire sportivă de 

specialitate2) 

Disciplinele sportive 

care se predau în 

secțiile de club sportiv 

şcolar, în palatele şi 

cluburile copiilor şi în 

unităţile în care sunt 

organizate clase cu 

program sportiv şi/sau 

grupe de club sportiv  

şcolar 

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

ȘTIINȚELE 

MOTRICITĂȚII 

UMANE 

1. Antrenament şi performanţă2) 

2. Antrenament şi performanţă sportivă2) 

3. Activităţi fizice adaptate2) 

4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară2) 

5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare2) 

6. Activităţi motrice de timp liber2) 

7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber2) 

8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme2) 

9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber2) 

10. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber2) 

11. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism2) 

12. Educaţie fizică şi antrenament sportiv2) 

13. Educaţie fizică şi sport şcolar2) 

14. Educaţie fizică - sport - recreere2) 

15. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare2) 

16. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber2) 

17. Educaţie fizică, turism şi timp liber2)  

18. Fitness şi estetică corporală2) 

19. Loisir – Fitness2)  

20. Fitness şi performanţă motrică2) 

21. Performanţă în sport2) 

22. Performanţă sportivă2) 

23. Performanţă sportivă şi management în sport2) 

24. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane2) 

25. Sport, turism şi activităţi de timp liber2) 

26. Sport şi performanţă motrică2) 

27. Diagnoză şi prognoză psihomotrică2) 

28. Educaţie fizică şi sportivă2) 

29. Educaţie fizică şi sportivă şcolară2) 

30. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv2) 

31. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor 

sportive2) 

32. Management şi marketing în sport2) 

33. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele 

sportive2) 

34. Managementul activităţilor sportive2) 

35. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport2) 

36. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive2) 

37. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi 

sportive2) 

38. Managementul organizatiilor de educatie fizica, sportiva si de 

turism2) 

39. Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp2) 

x 

Probă teoretică: 

Educaţie fizică şi 

sport 
Probă practico – 

metodică 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

 

Sport şi performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT     

Educaţie fizică şi 

sportivă 

Sport şi performanţă 

motrică 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

2) Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei. 
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Învăţământ 

postliceal 
Medicină 

generală 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Moaşe SĂNĂTATE 
Cercetări şi intervenţii operaţionale în serviciile medico-sociale şi al 

sănătăţii publice 
x 

MEDICINĂ GENERALĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
MEDICINĂ GENERALĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

Învăţământ  

postliceal 

Pregătire - 

instruire  

practică 

(Asistenţă 

medicală) 

 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Moaşe SĂNĂTATE 
Cercetări şi intervenţii operaţionale în serviciile medico-sociale şi al 

sănătăţii publice 
x 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

 
Note: 1) Referitor la modulul de instrument - în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, 

corespunzătoare/corespunzător unui instrument se regăsește în cel puţin 3 ani de studii finalizată/finalizat cu notă, candidatul poate ocupa catedre în funcţie de acest instrument numai 

învăţământul primar şi gimnazial de artă. 

2) Referitor la modulul de folclor - în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto popular, folclor muzical 

sau folclor comparat, se regăsește în cel puţin 2 ani de studiu din cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din 

cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de folclor necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial 

şi primar de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, canto popular sau folclor muzical, se regăsește 

în fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de folclor necesar pentru ocuparea de catedre în 

învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă. 

3) Referitor la modulul de canto - în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto sau canto clasic, se 

regăsește în cel puţin 2 ani de studiu de studiu din cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din cadrul ciclului II 

de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de canto necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de 

artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, canto sau canto clasic, se regăsește în fiecare an de studiu 

din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de canto necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, 

gimnazial şi primar de artă. 

 

 


