
În conformitate cu: 

- prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS             

nr. 6239/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 din OMEN nr. 3128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind 

disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile 

pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013,  

 

s-a acordat acceptul pentru participarea la etapele de mobilitate a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar 2013 şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, pentru candidaţii care au 

finalizat următoarele specializări/programe de studii: 

- Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie, studii postuniversitare de 

masterat, pentru ocuparea catedrelor de: „Tehnologia informației şi a comunicațiilor”; 

„Tehnologia informației şi a comunicațiilor - Procesarea computerizată a imaginii”; 

„Tehnologii asistate de calculator” „Opțional în domeniul informatică / Tehnologia 

informației şi a comunicațiilor”; „Tehnologia informației şi a comunicațiilor”; „Operare şi 

programare pe calculator”; „Informatica”; „Automatizări şi calculatoare”; „Matematica 

aplicată în tehnica de calcul”; „Tehnoredactare pe calculator”; „Jocuri logice”; „Grafică pe 

calculator”; „Geoinformatică”; 

- Protecţia şi valorificarea resurselor biologice şi Resurse biologice şi productivitatea 

lor, studii postuniversitare de masterat, pentru ocuparea catedrelor de: „Biologie”;   

„Protecţia mediului”; Pregătire-instruire practică (Protecţia mediului)”; „Protecția 

mediului/ecologie”; „Sanitarii pricepuți”; „Protecție civilă”; „Geochimia mediului 

înconjurător”; „Silvicultură şi dendrologie”; „Ecoturism”; „Agrobiologie”; „Acvaristică”; 

„Ornitologie / etologie”; „Arta culinară”; 

- Specializările/Programele de studii asociate pentru disciplina „Istorie”, pentru ocuparea 

catedrelor de „Istoria – Istoria artei”; 

- Biologie - Ştiinţe agricole, studii universitare de lungă durată, pentru ocuparea 

catedrelor de: „Agricultură, Horticultură”; „Pregătire – instruire practică (Agricultură, 

Horticultură / Agricultură)”; „Pregătire – instruire practică (Agricultură, Horticultură / 

Horticultură)”; “Horticultura”; „Legumicultura” „Apicultura” „Agrobiologie” „Protecția 

mediului / ecologie” „Biotehnologie”; „Floricultura”; „Geochimia mediului înconjurător”; 

- Managementul mediului studii postuniversitare de masterat, pentru ocuparea catedrelor 

de: „Protecţia mediului”; Pregătire-instruire practică (Protecţia mediului)”; „Protecția 

mediului / ecologie”; „Sanitarii pricepuți”; „Protecție civilă”; „Geochimia mediului 

înconjurător”; 

- Managementul calităţii produselor agroalimentare, studii postuniversitare de masterat,  

pentru ocuparea catedrelor de: „Industrie alimentară”; „Pregătire-instruire practică 

(Industrie alimentară/Industrie alimentară)”; „Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie 

publică”; „Pregătire – instruire practică (Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie 

publică)”; „Artă culinară”;  

- Utilaj tehnologic pentru industria lemnului, studii universitare de lungă durată, pentru 

ocuparea catedrelor de: „Prelucrarea lemnului”; „Pregătire-instruire practică (prelucrarea 

lemnului)”; „Machete / construcții modele”; „Aeromodele / Rachetomodele”; 

„Navomodele”; „Machete / tâmplărie”; „Tâmplărie”; 

- Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia 

consumatorului, studii postuniversitare de masterat, pentru ocuparea catedrelor de: 

„Economic, administrativ, comerț şi servicii / Economic, administrativ, poştă” „Economic, 

administrativ, comerț şi servicii / Poştă (maiştri instructori/profesori de instruire practică)”; 

„Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică”; „Pregătire – instruire practică 

(Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică)”; „Alimentaţie publică şi turism / 



Turism” „Pregătire – instruire practică (Alimentaţie publică şi turism / Turism)”; „Artă 

culinară”; „Turism / agroturism”; „Ecoturism”. 

- Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză), ciclul II de 

studii universitare de masterat/master din domeniul „Limbă şi literatură”,  pentru ocuparea 

catedrelor de: „Limba şi literatura engleză”; „Limba şi literatura engleză – Literatura 

universală”; „Limba şi literatura română – Limba engleză”; „Limba engleză – Limba şi 

literatura română”; „Cenaclu literar / creație literară”; „Redacție presă / radio – TV”; 

„Jurnalism / ziaristică” „Etnografie / folclor”; „Educație civică”;  „Teatru”; „Teatru / teatru 

de revistă”; „Studii europene”; „Cultura şi civilizaţie engleză”; „Comunicare în limba 

modernă (engleză)”; „Comunicare profesională în limba modernă (engleză)”;  

- Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză), ciclul II de 

studii universitare de masterat/master din domeniul „Limbă şi literatură”, pentru ocuparea 

catedrelor de: „Limba şi literatura franceză”; „Limba şi literatura franceză – Literatura 

universală”; „Limba şi literatura română – Limba franceză”; „Limba franceză – Limba şi 

literatura română”; „Cenaclu literar / creație literară”; „Redacție presă / radio – TV”; 

„Jurnalism / ziaristică” „Etnografie / folclor”; „Educație civică”;  „Teatru”; „Teatru / teatru 

de revistă”; „Studii europene”; „Cultura şi civilizaţie franceză”; „Comunicare în limba 

modernă (franceză)”; „Comunicare profesională în limba modernă (franceză)”;  

- Educație muzicală; Educație muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase; 

Elemente de complementaritate pentru educația muzicală ciclul II de studii universitare de 

masterat/master din domeniul „Muzică” şi modul de „Canto”, pentru ocuparea catedrelor 

de: „Canto”; „Iniţiere vocală”; „Canto clasic şi popular”; „Cor / Grup vocal”; „Muzica 

vocal – instrumentală”; „Muzica ușoară vocală şi instrumentală”; „Ansamblu folcloric”; 

„Muzica folk”; „Muzica populară”; „Jocuri muzicale”; 

- Ingineria şi managementul gazelor naturale ciclul II de studii universitare de 

masterat/master din domeniul „Mine, petrol şi gaze”, pentru ocuparea catedrelor de: 

“Mecanica / Mecanica”; “Mecanica / Metalurgie”; “Mecanica / Mecanica agricolă”; 

“Mecanica /  Mecanica în construcții”; „Mecanica / Mecanica nave”; „Mecanica / Petrol şi 

gaze”; „Pregătire – instruire practică (Mecanica)”; „Pregătire - instruire practică (Mecanica 

/ Metalurgie)”; „Pregătire - instruire practică (Mecanica / Mecanica agricolă)”; „Pregătire - 

instruire practică (Mecanica / Mecanica în construcții)”; „Pregătire - instruire practică 

(Mecanica / Mecanica nave)”; „Pregătire - instruire practică  (Mecanica / Petrol şi gaze)”; 

„Machete / construcții de mașini”; „Prietenii pompierilor”; „Protecție civilă”; 

„Metaloplastie”; „Carting”; 

- Audit intern în sistemul public şi privat ciclul II de studii universitare de 

masterat/master din domeniul „Contabilitate”, pentru ocuparea catedrelor de: „Economie”; 

„Economie aplicată”; „Educaţie antreprenorială”; „Economic, administrativ, comerț şi 

servicii / Economic, administrativ, poştă”; „Pregătire - instruire practică (Economic, 

administrativ, comerț şi servicii / Poştă)”, 

 

 

după cum urmează: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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

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

probă de concurs  

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală de încadrare) 

 

PROFILUL / DOMENIUL 

Învăţământ universitar 

Specializarea 

de  
lungă 

durată 

de  
scurtă  

durată 

Învăţământ liceal 

1) Tehnologia informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

2) Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor – Procesarea 
computerizată a imaginii 

INFORMATICĂ Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x  

INFORMATICĂ ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

  Anul de 

completare 
Tehnologii asistate de calculator INFORMATICĂ Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x  

Învăţământ 

gimnazial 

1. Opţional în domeniul informatică/ 
Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

2. Tehnologia informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

INFORMATICĂ Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x  

Palatele  

copiilor / 
Cluburile copiilor 

1. Operare şi programare pe calculator 

2. Informatică 
3. Automatizări şi calculatoare 

4. Matematica aplicată in tehnica de 

calcul 
5. Tehnoredactare pe calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe calculator 
8. Geoinformatică 

INFORMATICĂ Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x  

Învăţământ liceal 
1. Biologie 

2. Biologie - Ştiinţe 
BIOLOGIE 

Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x  

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Resurse biologice şi productivitatea lor* x  

Învăţământ liceal/  

Anul de 
completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 
Învăţământ 

gimnazial 

Biologie 
 

BIOLOGIE 

Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x  

Resurse biologice şi productivitatea lor* x  

Palatele  
copiilor / 

Cluburile copiilor 

1. Silvicultura şi dendrologie 
2. Protecţia mediului / ecologie 

3. Ecoturism 

4. Agrobiologie 
5. Acvaristica 

6. Ornitologie / etologie 

7. Sanitarii pricepuţi 
8.  Artă culinară 

9. Geochimia mediului înconjurător 

BIOLOGIE 

Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x  

BIOLOGIE 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
Resurse biologice şi productivitatea lor* x  

Palatele  

copiilor / 
Cluburile copiilor 

1. Protecţia mediului / ecologie 
2. Sanitarii pricepuţi 

3. Protecţie civilă 

4. Geochimia mediului înconjurător 

PROTECŢIA MEDIULUI 

Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x  
PROTECŢIA 

MEDIULUI 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Resurse biologice şi productivitatea lor* x  

Managementul mediului* x  

*Studii postuniversitare de masterat cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau minimum 3 semestre. 

 

 



Palatele  

copiilor / Cluburile 

copiilor 

Artă culinară INDUSTRIE ALIMENTARĂ Managementul calităţii produselor agroalimentare* x  

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Palatele  

copiilor / Cluburile 

copiilor 

Artă culinară 

ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI 

TURISM / ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ 

Managementul calităţii produselor agroalimentare* x  ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului* x  

Palatele  

copiilor / Cluburile 

copiilor 

1. Turism / agroturism 

2. Ecoturism 

3. Artă culinară 

ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ ŞI TURISM / 

TURISM 

Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului* x  

TURISM ŞI  SERVICII 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Palatele  

copiilor / Cluburile 

copiilor 

1. Horticultura 

2. Legumicultura  

3. Apicultura 

4. Agrobiologie 

5. Protecţia mediului / ecologie 

6. Biotehnologie 

7. Floricultura 

8. Geochimia mediului înconjurător 

AGRICULTURĂ,  

HORTICULTURĂ 
Biologie - Ştiinţe agricole x  

AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Palatele  

copiilor / Cluburile 

copiilor 

1. Machete / construcţii modele 

2. Aeromodele / Rachetomodele 

3. Navomodele 

4. Machete / tâmplărie 

5. Tâmplărie 

PRELUCRAREA LEMNULUI Utilaj tehnologic pentru industria  lemnului 
x 

 

PRELUCRAREA LEMNULUI 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Învăţământ liceal/  

Învăţământ gimnazial 
Istorie – Istoria artei  

ISTORIE 

Istorie x  

ISTORIE 
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului   nr. 5620 / 2010) 

Istorie* x  

Istorie (în limbi străine) x  

Istorie - Limba şi literatura română x  

Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x  

Istorie – Limba şi literatura engleză  x  

Istorie – Limba şi literatura franceză  x  

Istorie – Limba şi literatura germană  x  

Istorie - Filosofie x  

Istorie - Geografie x  

Istorie - Arheologie x  

Istorie - Muzeologie x  

Istorie - Istoria artei x  

Istorie - Jurnalistică x  

Istorie - Biblioteconomie x  

Istorie - Jurnalism x  

Arhivistică şi Istorie x  

Istorie – Filologie clasică x  

Istorie – Studii iudaice x  

Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x  

Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x  

Istorie – Arhivistică şi muzeologie x  

Arhivistică şi muzeologie x  

Istorie - Antropologie x  

Istorie, secundar ştiinţe sociale x  

FILOLOGIE 
Limba şi literatura română - Istorie  x  

Limba şi literatura străină/maternă - Istorie  x  

GEOGRAFIE Geografie – Istorie  x  

FILOSOFIE Filosofie - Istorie  x  

TEOLOGIE 

Arhivistică – Istorie (militar)  x  

Teologie ortodoxă – Istorie  x  

Teologie ortodoxă didactică – Istorie  x  

Teologie romano-catolică didactică – Istorie  x  

*Studii postuniversitare - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat de 

masterat cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau minimum 3 semestre. 
 

 

 



Învăţământ liceal/  

Învăţământ gimnazial 
Istorie – Istoria artei  TEOLOGIE 

Teologie romano-catolică – Istorie  x  

ISTORIE 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului   nr. 5620 

/ 2010) 

Teologie greco-catolică - Istorie  x  

Teologie greco-catolică didactică - Istorie  x  

Teologie reformată - Istorie x  

Teologie reformată didactică - Istorie x  

Învăţământ gimnazial Istorie – Istoria artei 

ISTORIE 
Istorie  x 

Istorie – Geografie  x 

FILOLOGIE Limba şi literatura română - Istorie  x 

GEOGRAFIE Geografie – Istorie  x 

 

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

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare)  

Domeniul 

fundamental 
Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă               

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii universitare de 
licenţă 

Învăţământ gimnazial Istorie – Istoria artei  ŞTIINŢE UMANISTE      ISTORIE 

Arheologie x 
ISTORIE 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 5620 

/ 2010) 

Arhivistică x 

Istorie x 

Istoria artei x 

Muzeologie x 

 

Învăţământ preuniversitar  

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, 

care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în 

învăţământul preuniversitar 
Programa-probă de concurs 

Nivel 

învăţământ 

preuniversitar 

Postul/catedra (disciplina principală de 

încadrare) 
Profilul sau domeniul 

                                                 Învăţământ universitar 

Specializarea  

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

Învăţământ  

liceal /   

Anul de 
completare/ 

Învăţământ 

profesional 

Protecţia mediului 

(Anexa 8) Protecţia mediului  

Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x  PROTECŢIA MEDIULUI 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Resurse biologice şi productivitatea lor* x  

Managementul mediului* x  

Industrie 

Alimentară (Anexa 9) 

Industrie 

alimentară 
Managementul calităţii produselor agroalimentare* x  

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010 

Agricultură, 

Horticultură (Anexa 10) 

Agricultură, 

Horticultură 
Biologie - Ştiinţe agricole x  

AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Prelucrarea  

Lemnului (Anexa 14) 

Prelucrarea  

lemnului 
Utilaj tehnologic pentru industria  lemnului 

x 
 

PRELUCRAREA LEMNULUI 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Economic, administrativ,  

comerţ şi servicii / Economic, administrativ, 

poştă (Anexa 15 / Anexa 15.1) 

Economic, administrativ, 

comerţ  şi servicii / Economic, 

administrativ, poştă 

Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi 

protecţia consumatorului* 
x  

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ 
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Alimentaţie publică şi turism /  Alimentaţie 

publică  

(Anexa 16 / Anexa 16.1.) 

Alimentaţie publică şi turism / 

Alimentaţie publică 

Managementul calităţii produselor agroalimentare* x  ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi 

protecţia consumatorului* 
x  

Alimentaţie publică  

şi turism / Turism 

(Anexa 16 / Anexa 16.2.) 

Alimentaţie  

publică şi turism / 

Turism 

Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi 

protecţia consumatorului* 
x  

TURISM ŞI SERVICII 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

*Studii postuniversitare de masterat cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau minimum 3 semestre. 
 

 



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

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

Programa - probă de concurs Nivel 

învăţământ 

preuniversitar 

Postul/ catedra (disciplina principală 

de încadrare) 
Profilul sau domeniul 

               Nivelul de studii 

Specializarea   
Învăţământ  

universitar de 

lungă durată 

Învăţământ 

universitar de 

scurtă durată 

Învăţământ 

postliceal 

Învăţământ  

liceal/ 

 Anul de 
completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Stagii de 

pregătire 
practică 

Pregătire - instruire 

practică 
(Protecţia mediului) 

Protecţia mediului 

Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x   PROTECŢIA MEDIULUI 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Resurse biologice şi productivitatea lor* x   

Managementul mediului* x   

Pregătire - instruire practică  

(Industrie alimentară/Industria  

alimentară) 

Industrie  

alimentară/ 
Industria  

alimentară 

Managementul calităţii produselor agroalimentare* x   

INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Pregătire - instruire practică 

(Agricultură, Horticultură/  
Agricultură) 

Agricultură, 

Horticultură/  
Agricultură 

Biologie - Ştiinţe agricole x 
  

AGRICULTURĂ, 

HORTICULTURĂ 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Pregătire - instruire practică 

(Agricultură, Horticultură/  

Horticultură) 

Agricultură,  

Horticultură/  

Horticultură 

Biologie - Ştiinţe agricole x 
  

Pregătire - instruire practică 

(Prelucrarea lemnului/ 

Prelucrarea lemnului) 

Prelucrarea  

lemnului/  
prelucrarea 

lemnului 

Utilaj tehnologic pentru industria  lemnului 
x   

PRELUCRAREA 

LEMNULUI            

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

Pregătire -  

instruire practică 

 (Alimentaţie  
publică şi turism / Alimentaţie 

publică 

Alimentaţie publică) 
Alimentaţie  

publică şi turism /  

Alimentaţie publică 

Managementul calităţii produselor agroalimentare* x 
  

ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ (MAIŞTRI 

INSTRUCTORI) 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010 

Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi 
protecţia consumatorului* 

x 
  

Pregătire -  

instruire practică (Alimentaţie  

publică şi turism /  

Turism) 

Alimentaţie  

publică şi turism /  

Turism 

Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi 

protecţia consumatorului* 
x 

  

TURISM 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Pregătire -  

instruire practică (Economic, 
administrativ, comerţ şi servicii/ 

Poştă) 

Economic, 

administrativ, comerţ 
şi servicii/ Poştă 

Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi 
protecţia consumatorului* 

x 
  

POŞTĂ 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

*Studii postuniversitare de masterat cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau minimum 3 semestre. 

 

 

 

 



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

la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 
Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitar

e de 

masterat              

Învăţământ liceal/ 

 Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatura universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză - 

Limba şi 

literatura 

română  

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi comparată  

Învăţământ liceal/ 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

 Limba engleză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - Limba 

şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

franceză) 

 

 

 

 

 

 



Anul de completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate 

sau uşoare)** 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – engleză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Învăţământ liceal/ 

Anul de completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate 

sau uşoare)** 

Limba engleză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – engleză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Anul de completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate 

sau uşoare)** 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză -

Limba germană  

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – engleză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Învăţământ liceal 

 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Literatura universală 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura engleză                  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatura universală şi 

comparată               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(engleză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, limbă străină) 

 

 

 

 

 



 

Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba engleză 

 

 

2. Limba engleză – 

Literatura universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – engleză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Învăţământ 

liceal 

 

1. Limba engleză 

 

 

2. Limba engleză – 

Literatura universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Învăţământ 

postliceal 

1. Comunicarea în 

limba modernă 

(engleză) 

2. Comunicare 

profesională în limba 

modernă (engleză) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – engleză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

Limba şi literatura germană  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura germană               

Limba şi literatura franceză  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

franceză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

germană) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Învăţământ 

liceal/ 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura franceză   

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(franceză) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

 Limba franceză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – franceză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză -

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – franceză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

 

 

 

 

 

 



Învăţământ liceal/ 

Anul de completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate 

sau uşoare)** 

Limba franceză 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – franceză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

Anul de completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ special      

(deficienţe moderate 

sau uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză - 

Limba germană 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Învăţământ postliceal 

1. Comunicarea în limba 

modernă (franceză) 

2. Comunicare 

profesională în limba 

modernă (franceză) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  
(română – franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura franceză   

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(franceză) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, limbă străină) 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 
Studii americane 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 

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  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura franceză  - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

franceză) 

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  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice  

(română – engleză) 
x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului  

 nr. 5620 / 2010) 

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

germană) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palatele copiilor /  
Cluburile copiilor 

1. Canto clasic şi popular 

2. Cor / Grup vocal 

3. Muzica vocal – instrumentală 

4. Muzica uşoară vocală şi 

instrumentală 

5. Ansamblu folcloric 

6. Muzica folk 

7. Muzica populară 

8. Jocuri muzicale 

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului muzical 

MUZICĂ 

1. Educație muzicală** 

2. Educație muzicală 
contemporană şi culturi 

muzicale religioase**  
3. Elemente de complementaritate 

pentru educația muzicală**  

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: artă vocală 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

Învăţământ  

liceal/ 

 Anul de completare/ 

Învăţământ profesional 

 

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie aplicată 

 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

CONTABILITATE 
Audit intern în sistemul public şi 

privat 
x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 

/ 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare economică în 

afaceri   

Economie agroalimentară şi a mediului 

Economie generală şi comunicare 

economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor (în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 

Merceologie şi managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii de 

ospitalitate 

Administrarea afacerilor în comerţ, 

turism, servicii, merceologie, şi 

managementul calităţii 

FINANŢE Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT 
Management 

Managementul dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 

** cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto/canto clasic, se 

regăseşte în fiecare an de studiu finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui modul de canto).  
 

 

 



 

Învăţământ  

liceal/ 

 Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional 

 

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

 

2. Economie aplicată 

 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – 

Economie aplicată 

 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

Administraţie publică                  

CONTABILITATE Audit intern în sistemul public şi privat x 

ECONOMIE 

ŞI 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 
(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

Administraţie europeană                

Asistenţă managerială şi 

secretariat   

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică 

industrială 

Inginerie economică în 

domeniul mecanic 

Inginerie economică în 

construcţii 

Inginerie şi management 

naval şi portuar 

Inginerie economică în 

domeniul transporturilor   

Inginerie economică în 

domeniul electric, electronic 

şi energetic  

Inginerie economică în 

industria chimică şi de 

materiale   

Inginerie economică în 

agricultură   

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul organizaţiei 

 

 

       CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

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

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

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 

L- G/P- LM /A-C 

 

G/PM, GPC - 

 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul 

pentru studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul 

de licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universita

re de 

masterat/

master              

  **C, **IV  

ARTE  MUZICĂ 

Artele spectacolului 

muzical 

MUZICĂ 

4. Educație muzicală** 

5. Educație muzicală contemporană şi culturi 
muzicale religioase**  

6. Elemente de complementaritate pentru educația 

muzicală**  

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: artă vocală 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - 

canto 

Interpretare muzicală - 

instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

** cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto/canto clasic, se 

regăseşte în fiecare an de studiu finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui modul de canto).  
 

 

 

 



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

participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa - 

probă de 

concurs Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală de 

încadrare) 

Profilul sau 

domeniul 

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/ 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional  

1. Mecanică / 

Mecanică 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.1) 

 

2. Mecanică/ 

Metalurgie 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.2.) 

 

3. Mecanică/ 

Mecanică 

agricolă 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.3) 

 

4. Mecanică/ 

Mecanică în  

construcţii  

(Anexa 1 /  

Anexa 1.4) 

 

5. Mecanică / 

Mecanică nave 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.5) 

 

6. Mecanică / 

Petrol şi gaze 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.6) 

Mecanică 
ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

IINGINERIE 

AEROSPAŢIALĂ 

Construcţii aerospaţiale 

MINE, PETROL ŞI 

GAZE 

Ingineria şi managementul gazelor 

naturale 
x 

MECANICĂ 

(programa 

aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Sisteme de propulsie 

Aeronave şi motoare de aviaţie 

INGINERIE 

INDUSTRIALĂ 

Tehnologia construcţiilor de maşini 

Maşini unelte şi sisteme de producţie 

Ingineria sudării 

Design industrial 

Ingineria şi managementul calităţii 

Ingineria securităţii în industrie 

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 

INGINERIE 

MECANICĂ 

Sisteme şi echipamente termice 

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 

Mecanică fină şi nanotehnologii 

Maşini şi echipamente miniere 

Inginerie mecanică 

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 

industrie alimentară 

Utilaje petroliere şi petrochimice 

Utilaje pentru transportul şi depozitarea 

hidrocarburilor 

Echipamente pentru procese industriale 

Utilaje tehnologice pentru construcţii 

Ingineria şi managementul resurselor 

tehnologice în construcţii 

Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 

Utilaje pentru textile şi pielărie 

Autovehicule rutiere 

Vehicule pentru transportul feroviar 

Utilaje şi instalaţii portuare 

Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică în domeniul mecanic 

Inginerie economică industrială 

MECATRONICĂ  

ŞI ROBOTICĂ  

Mecatronică 

Robotică 

INGINERIA 

AUTOVEHICULELOR 

Construcţii de autovehicule 

Ingineria sistemelor de propulsie pentru 

autovehicule 

Autovehicule rutiere 

Echipamente şi sisteme de comandă şi 

control pentru autovehicule 

Blindate, automobile şi tractoare 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 
Inginerie medicală 

 

 

 

 

 

 



Învăţământ  

liceal/ 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional  

1. Mecanică / 

Mecanică 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.1) 

 

2. Mecanică/ 

Metalurgie 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.2.) 

 

3. Mecanică/ 

Mecanică 

agricolă 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.3) 

 

4. Mecanică/ 

Mecanică în  

construcţii  

(Anexa 1 /  

Anexa 1.4) 

 

5. Mecanică / 

Mecanică nave 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.5) 

 

6. Mecanică / 

Petrol şi gaze 

(Anexa 1 /  

Anexa 1.6) 

Mecanică / 

Metalurgie 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIA 

MATERIALELOR 

Ştiinţa materialelor 

MINE, PETROL ŞI 

GAZE 

Ingineria şi managementul gazelor 

naturale 
 

MECANICĂ 

(programa 

aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Ingineria elaborării materialelor metalice        

Ingineria procesării materialelor metalice        

MINE, PETROL ŞI 

GAZE 

Inginerie minieră 

Prepararea substanţelor minerale utile 

Mecanică/ 

Mecanică 

agricolă 

ŞTIINŢE AGRICOLE 

ŞI SILVICE 
AGRONOMIE 

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 

agricultură şi industria alimentară                                          

Mecanică/ 

Mecanică în 

construcţii 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

 

MINE, PETROL ŞI 

GAZE 
Topografie minieră 

Mecanică / 

Mecanică 

nave 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

 

INGINERIE NAVALĂ 

ŞI NAVIGŢIE 

Sisteme şi echipamente navale   

Arhitectură navală 

ARHITECTURĂ 

NAVALĂ 

Sisteme şi echipamente navale   

Arhitectură navală 

Mecanică / 

Petrol şi gaze 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

 

MINE, PETROL ŞI 

GAZE 

Inginerie de petrol şi gaze 

Transportul, depozitarea şi distribuţia 

hidrocarburilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 1. Machete / 

construcţii de 

maşini 

2. Prietenii 

pompierilor 

3. Protecţie civilă 

4. Metaloplastie 

5. Carting 

Mecanică 
ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

IINGINERIE 

AEROSPAŢIALĂ 

Construcţii aerospaţiale 

MINE, PETROL ŞI 

GAZE 

Ingineria şi managementul gazelor 

naturale 
x 

MECANICĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Sisteme de propulsie 

Aeronave şi motoare de aviaţie 

INGINERIE 

INDUSTRIALĂ 

Tehnologia construcţiilor de maşini 

Maşini unelte şi sisteme de producţie 

Ingineria sudării 

Design industrial 

Ingineria şi managementul calităţii 

Ingineria securităţii în industrie 

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 

INGINERIE MECANICĂ 

Sisteme şi echipamente termice 

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 

Mecanică fină şi nanotehnologii 

Maşini şi echipamente miniere 

Inginerie mecanică 

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 

alimentară 

Utilaje petroliere şi petrochimice 

Utilaje pentru transportul şi depozitarea 

hidrocarburilor 

Echipamente pentru procese industriale 

Utilaje tehnologice pentru construcţii 

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 

construcţii 

Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 

Utilaje pentru textile şi pielărie 

Autovehicule rutiere 

Vehicule pentru transportul feroviar 

Utilaje şi instalaţii portuare 

Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică în domeniul mecanic 

Inginerie economică industrială 

MECATRONICĂ  

ŞI ROBOTICĂ  

Mecatronică 

Robotică 

INGINERIA 

AUTOVEHICULELOR 

Construcţii de autovehicule 

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 

Autovehicule rutiere 

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru 

autovehicule 

Blindate, automobile şi tractoare 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 
Inginerie medicală 

Mecanică / 

Metalurgie 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIA 

MATERIALELOR 

Ştiinţa materialelor 

Ingineria elaborării materialelor metalice        

Ingineria procesării materialelor metalice        

MINE, PETROL ŞI GAZE 
Inginerie minieră 

Prepararea substanţelor minerale utile 

Mecanică/  

Mecanică 

agricolă 

ŞTIINŢE 

AGRICOLE ŞI 

SILVICE 

AGRONOMIE 
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 

agricultură şi industria alimentară                                          

Mecanică/ 

Mecanică în 

construcţii 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră 

Mecanică / 

Mecanică 

nave 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

 

INGINERIE NAVALĂ ŞI 

NAVIGŢIE 

Sisteme şi echipamente navale   

Arhitectură navală 

ARHITECTURĂ NAVALĂ 
Sisteme şi echipamente navale   

Arhitectură navală 

Mecanică / 

Petrol şi gaze 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

 

MINE, PETROL ŞI GAZE 

Inginerie de petrol şi gaze 

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor 

 

 



 

Învăţământ  

liceal/ 

Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional  

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi servicii / 

Economic, 

administrativ, 

poştă (Anexa 15 / 

Anexa 15.1) 

 

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi 

servicii / 

Economic, 

administrativ, 

poştă 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

Economie generală 

CONTABILITATE Audit intern în sistemul public şi privat x 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare economică în 

afaceri   

Economie agroalimentară şi a mediului 

Economie generală şi comunicare 

economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor (în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 

Merceologie şi managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii de 

ospitalitate 

Administrarea afacerilor în comerţ, 

turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT  
Management 

Managementul dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

Administraţie publică                  

Administraţie europeană                

Asistenţă managerială şi secretariat   

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică industrială 

Inginerie economică în domeniul mecanic 

Inginerie economică în construcţii 

Inginerie şi management naval şi portuar 

Inginerie economică în domeniul 

transporturilor   

Inginerie economică în domeniul electric, 

electronic şi energetic  

Inginerie economică în industria chimică 

şi de materiale   

Inginerie economică în agricultură   

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - financiar 

Managementul organizaţiei 

 

 



Învăţământ  

liceal/ 

 Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Stagii de 

pregătire 

practică 

Pregătire -  

instruire practică 

(Economic, 

administrativ, 

comerţ şi servicii/ 

Poştă) 

Economic, 

administrativ, comerţ 

şi servicii/ Poştă 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ECONOMIE 

Economie generală 

CONTABILITATE Audit intern în sistemul public şi privat 
  

x 

POŞTĂ 

 (MAIŞTRI 

INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri   

Economie agroalimentară 

şi a mediului 

Economie generală şi 

comunicare economică                              

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie şi 

managementul calităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Învăţământ  

liceal/ 

 Anul de 

completare/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Stagii de 

pregătire 

practică 

Pregătire -  

instruire practică 

(Economic, 

administrativ, 

comerţ şi servicii/ 

Poştă) 

Economic, 

administrativ, comerţ 

şi servicii/ Poştă 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

FINANŢE  Finanţe şi bănci 

CONTABILITATE Audit intern în sistemul public şi privat  

POŞTĂ 

 (MAIŞTRI 

INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

Administraţie publică                  

Administraţie europeană                

Asistenţă managerială şi 

secretariat   

 

 

 

 

 

 


