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DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT 

PREUNIVERSITAR 
 

 

 
 

Având în vedere: 

 

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

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

“Art. 8 (1) Norma didactică de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în 

clasă, a personalului didactic din unităţile de învăţământ, 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 planurile-cadru 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 de absolvire a unor programe 

postuniversitare de conversie profesională/certificatul de atestare a competenţelor profesionale din cadrul programelor 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 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 cu durata de minimum un an şi jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, 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. 3086/2017 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 2017:  

“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 



2 

 

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

Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate. 

(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, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.” 

 

- Notele prevăzute în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi 

probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2017: 

 „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, 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.” 
 

- Adresa Universităţii Babeş-Bolyai nr. 4672/2017 şi memoriile unor cadre didactice, 

 

Conducerea ministerului a acordat acceptului pentru participarea la etapele de mobilitate a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar 2017, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017 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 

1. Chimie 

2. Chimie - Ştiinţe 

CHIMIE Chimia compușilor biologic activi* 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 

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 

Învăţământ 

liceal / 

Învăţământ profesional 

 

Estetica şi igiena corpului omenesc  
ESTETICA ŞI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 
Chimia compușilor biologic activi* x  

ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI 

OMENESC 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI 

OMENESC 

(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 (Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc) 

ESTETICA ŞI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 
Chimia compușilor biologic activi* x  

ESTETICA ŞI 

IGIENA CORPULUI 

OMENESC 

(MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
ESTETICA ŞI 

IGIENA CORPULUI 

OMENESC 

(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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Învăţământ  liceal/ 

Învăţământ profesional  

1. Economie; Educaţie 

antreprenorială 

2. Economie aplicată 

3. Economie; Educaţie 

antreprenorială – Economie aplicată 

4. Economie; Educaţie 

Antreprenorială - Educaţie economico-

financiară 

5. Economie aplicată - Educaţie 

economico-financiară 

6. Economie; Educaţie 

antreprenorială – Economie aplicată - 

Educaţie economico-financiară 

ECONOMIC / ECONOMIE/ 

CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ 

ECONOMICĂ / 

CONTABILITATE 

FINANŢE / 

ŞTIINŢE ECONOMICE / 

MANAGEMENT / 

MARKETING 

Marketing, audit şi expertiză contabilă* x  

ECONOMIE 

ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

ECONOMIE 

ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 

(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 
 

Economic, administrativ,  

comerţ şi servicii / 

Economic, administrativ, poştă 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, 

COMERŢ 

ŞI SERVICII / ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, POŞTĂ 

Marketing, audit şi expertiză contabilă* x  

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 
(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 

 

Economic, administrativ, 

comerţ şi servicii / Comerţ  

şi servicii 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, COMERŢ 

ŞI SERVICII / COMERŢ ŞI 

SERVICII 

Marketing, audit şi expertiză contabilă* x  

COMERŢ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
COMERŢ 

(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 
Marketing, audit şi expertiză contabilă* 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) 
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Învăţământ  

liceal/ 

  Învăţământ profesional/ 

Stagii de pregătire practică 

Pregătire - instruire practică 

(Economic, administrativ, comerţ şi 

servicii/ Poştă) 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, COMERŢ ŞI 

SERVICII/ POŞTĂ 

Marketing, audit şi expertiză contabilă* x  

POŞTĂ 

 (MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
POŞTĂ 

 (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  

liceal/ 

  Învăţământ profesional/ 

Stagii de pregătire practică 

Pregătire - instruire practică (Economic,  

administrativ, comerţ  şi servicii / Comerţ 

şi servicii) 

 ECONOMIC,  

ADMINISTRATIV, COMERŢ  

ŞI SERVICII / COMERŢ ŞI 

SERVICII 

Marketing, audit şi expertiză contabilă* x  

COMERŢ (MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
COMERŢ (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  

liceal/ 

  Învăţământ profesional/ 

Stagii de pregătire practică 

Pregătire - instruire practică 

(Alimentaţie publică şi turism /  

Turism) 

ALIMENTAŢIE  

PUBLICĂ ŞI TURISM /  

TURISM 

Marketing, audit şi expertiză contabilă* 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) 

Palatele copiilor /  

Cluburile copiilor 

1. Turism / agroturism 

2. Ecoturism 

3. Artă culinară 

Învăţământ  

profesional 
Zootehnie ZOOTEHNIE Creşterea animalelor mici x  

ZOOTEHNIE 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
ZOOTEHNIE 

(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  

liceal/ 

  Învăţământ profesional/ 

Stagii de pregătire practică 

Pregătire -instruire practică . 

(Zootehnist-Veterinar/ 

Zootehnist-Veterinar) 

ZOOTEHNIST-VETERINAR/ 

ZOOTEHNIST-VETERINAR 
Creşterea animalelor mici x  

ZOOTEHNIST- 

VETERINAR (MAIŞTRI INSTRUCTORI) 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
ZOOTEHNIST- 

VETERINAR (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. Horticultura 

2. Legumicultura  

3. Apicultura 

4. Agrobiologie 

5. Protecţia mediului / ecologie 

6. Biotehnologie 

7. Floricultura 

8. Geochimia mediului înconjurător 

ZOOTEHNIE Creşterea animalelor mici x  

ZOOTEHNIE 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
ZOOTEHNIE 

(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) 

* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite  care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe 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. 
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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/master 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare de 

masterat/ 

master              

Învăţământ 

liceal/ 

 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate 

sau 

uşoare)** 

Limba 

franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(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 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 engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

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 (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(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 italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Literatura 

universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

italiană                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 

 

/ 

 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ  

MATERNĂ 

(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 italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba spaniolă 
ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba spaniolă) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(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 spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura română         

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă 

străină) 
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Învăţământ 

liceal  

 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză  - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(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 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 engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

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 (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

liceal 
 

1. Limba 

italiană 

 

2. Limba 

italiană - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(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 italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Literatura 

universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

italiană                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal 
 

1. Limba 

italiană 

 

2. Limba 

italiană - 

Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 

 
/ 

 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ  

MATERNĂ 

(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 italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal 

1. Limba spaniolă 

 

2. Limba spaniolă 

– Literatura 

universală 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba spaniolă) x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(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 spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura română         

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă 

străină) 
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Învăţământ 

postliceal 

1. Comunicarea 

în limba 

modernă 

(franceză) 

2. Comunicare 

profesională în 

limba modernă 

(franceză) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(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 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 engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

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 (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

postliceal 

1. Comunicarea 

în limba 

modernă 

(italiana) 

2. Comunicare 

profesională în 

limba modernă 

(italiana) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs aprobată  

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010)  
/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(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 italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Literatura 

universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

postliceal 

1. Comunicarea 

în limba 

modernă 

(spaniolă) 

2. Comunicare 

profesională în 

limba modernă 

(spaniolă) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

FILOLOGIE Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba spaniolă) x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului  nr. 

5620 / 2010) 

 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(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 spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Limba 

şi literatura română         

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 
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Învăţământ  

liceal/ 

Învăţământ 

profesional  

Estetica şi igiena 

corpului omenesc  

 

Estetica şi  

igiena corpului  

omenesc 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE 

Biochimie 

CHIMIE 
Chimia compuşilor biologic activi 

 
  

x 

ESTETICA ŞI 

ÎNGRIJIREA 

CORPULUI OMENESC 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

ESTETICA ŞI 

ÎNGRIJIREA 

CORPULUI OMENESC 

(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) 

Biologie 

ŞTIINŢE EXACTE            CHIMIE 
Biochimie 

tehnologică 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Ingineria şi 

informatica 

proceselor chimice şi 

biochimice 

Inginerie biochimică 

 

 

 

 

 


