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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

  Disciplina:  Cultura civica 

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se 
înscrie si de  a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 
principala 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL Nr. 
crt. 

                           Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de  
lunga 
durata 

de  
scurta  
durata 

Programa -  
proba de concurs 

1. Pedagogie  x x 
2. Pedagogie -  Limba si lite ratura româna  x  
3. Pedagogie -  Limba si literatura maghiara x  
4. Pedagogie -  Limba straina/materna x  
5. Pedagogie sociala x  
6. Psihologie  x  
7. Psihologie si asistenta sociala  x  
8. Psihologie - Pedagogie  x  
9. Psihologie si Stiintele educatiei x  
10.  Psihosociologie  x  
11.  Psihosociologie (+ militar) x  
12.  Psihosociologie - Informatii (militar) x  
13.  Psihopedagogie  x  

14.  Psihopedagogie - Cibernetica x  
15.  Sociologie  x  
16.  Sociologie -  Etnologie x  
17.  Sociologie -  Politologie  x  
18.  Sociologie -  Psihologie  x  

19.  Psihologie si psihopedagogie speciala  x x 

20.  Filosofie - istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

21.  Asistenta sociala  x  
PSIHOLOGIE 22.  Psihologie  x  

SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 23.  Sociologie -  Psihologie  x  
24.  Sociologie  x  
25.  Antropologie x  SOCIOLOGIE 
26.  Politici sociale  x  
27.  Pedagogie  x x STIINTE ALE EDUCATIEI 
28.  Pedagogie – învatatori  x  
29.  Stiinte politice  x  
30.  Stiinte politice (în limbi str aine)  x  
31.  Stiinte politice si administrative  x  
32.  Stiinte politice -  Filosofie  x  
33.  Studii europene x  

STIINTE 
POLITICE 

34.  Relatii internationale si studii europene   x  
STIINTE SOCIAL POLITICE 35.  Stiinte politico - economice  x  

36.  Administratie publica x  
37.  Administratie europeana x  STIINTE ADMINISTRATI VE 
38.  Stiinte administrative* x  
39.  Comunicare si relatii publice x  
40.  Limba si literatura româna - Istorie x x 
41.  Limba si literatura româna - Comunicare si relatii publice  x  
42.  Comunicare sociala si relatii publice  x  

FILOLOGIE 

43.  Relatii internationale si studii europene   x  
ECONOMIC 44.  Relatii internationale si studii europene   x  

RELATII INTERNATIONALE 45.  Relatii internationale si studii europene   x  
46.  Teologie greco- catolica didactica – Filosofie  x  
47.  Teologie ortodoxa - Istorie x  
48.  Teologie ortodoxa didactica -  Istorie x  
49.  Teologie romano-catolica - Istorie  x  
50.  Teologie romano-catolica didactica - Istorie x  

Învatamânt 
gimnazial /  
  Anul de 

completare 
 

Cultura civica 

TEOLOGIE 

51.  Teologie greco- catolica - Istorie  x  

CULTURA     
CIVICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 169 
 

 
 

 
 

 

52.  Teologie greco- catolica didactica - Istorie  x  
53.  Teologie reformata -  Istorie  x  TEOLOGIE 
54.  Teologie reformata didactica  – Istorie  x  
55.  Psihosociologie - informatii x  
56.  Comunicare si relatii publice x  
57.  Comunicare sociala si relatii publice  x  

JURNALISTICA / STIINTELE 
COMUNICARII 

58.  Comunicare si relatii publice - informatii x  
59.  Comunicare si relatii publice x  COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 

(SNSPA) 60.  Comunicare sociala si relatii publice  x  
61.  Filosofie  x  
62.  Filosofie - istorie  x  
63.  Filosofie - Socio logie x  
64.  Filosofie si jurnalistica  x  
65.  Filosofie - Jurnalistica x  
66.  Filosofie si antropologie  x  
67.  Filosofie - Jurnalism x  
68.  Filosofie - Limba si literatura româna x  
69.  Filosofie – Filologie clasica  x  
70.  Pedagogie -  Limba si literatura româna  x  
71.  Pedagogie -  Limba si literatura maghiara x  
72.  Pedagogie -  Limba straina/materna x  
73.  Filosofie - Psihologie  x  
74.  Filosofie – Comunicare sociala si relatii publice x  
75.  Cultura si religie  x  

FILOSOFIE 

76.  Psihologie  x  
FILOSOFIE SI JURNALI SM 77.  Filosofie - Jurnalism x  

78.  Istorie x x 
79.  Istorie (în limbi straine) x  
80.  Istorie -  Limba si literatura româna x  
81.  Istorie -  Limba si literatura straina/materna x  
82.  Istorie -  Filosofie  x  
83.  Istorie -  Geografie x x 
84.  Istorie -  Arheologie x  
85.  Istorie -  Muzeologie  x  
86.  Istorie -  Istoria artei x  
87.  Istorie -  Jurnalistica x  
88.  Istorie -  Biblioteconomie  x  
89.  Istorie -  Jurnalism x  
90.  Stiinte politice  x  
91.  Arhivistica si istorie  x  
92.  Istorie – Filologie clasica x  
93.  Istorie – Studii iudaice x  
94.  Istorie – Relatii internationale si studii europene x  
95.  Istorie – Bibliologie si biblioteconomie x  
96.  Istorie - Antropologie x  

ISTORIE 

97.  Istorie – Arhivistica si m uzeologie  x  
ARHIVISTICA 98.  Arhivistica – Istorie (militar) x  
GEOGRAFIE 99.  Geografie - Istorie x x 

100.  Drept x  
101.  Drept comunitar x  
102.  Stiinte juridice  x  

DREPT 

103.  Stiinte juridice si administrative x  
104.  Drept x  
105.  Drept comunitar x  
106.  Drept si relatii internationale x  
107.  Stiinte juridice  x  

STIINTE JURIDICE 

108.  Stiinte juridice si administrative x  

Învatamânt 
gimnazial /  

  Anul de completare 
 

Cultura civica 

ASISTENTA SOCIALA 109.  Asistenta sociala  x x 

CULTURA     
CIVICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 

*Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de  cel putin un an si jumatate ori programe de conversie profesionala de nivel postuniversitar care dau dreptul de a profesa într - o noua specializare – similara uneia dintre cele 
nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 

Nota  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate , academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într -o noua specializare – 

similara uneia dintre cele nominalizate mai sus , în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
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            Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

  Disciplinele: Cultura civica; Studii sociale 

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de  a participa la 
concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare) 
PROFILUL / DOMENIUL Nr. 

crt. 

                                                                                         Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de  
lunga 
durata 

de  
scurta  
durata 

Programa -  
proba de concurs  

110.  Pedagogie x  
111.  Pedagogie - Limba si literatura româna  x  
112.  Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  
113.  Pedagogie - Limba straina/materna x  
114.  Pedagogie sociala x  
115.  Psihologie x  
116.  Psihologie si asistenta sociala x  
117.  Psihologie - Pedagogie x  
118.  Psihologie si Stiintele educatiei x  
119.  Psihosociologie x  
120.  Psihosociologie (+ militar) x  
121.  Psihosociologie - Informatii (militar) x  
122.  Psihopedagogie x  
123.  Psihopedagogie - Cibernetica x  
124.  Sociologie x  
125.  Sociologie - Etnologie x  
126.  Sociologie - Politologie x  
127.  Sociologie - Psihologie x  
128.  Psihologie si psihopedagogie speciala x  
129.  Filosofie - istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

130.  Asistenta sociala x  
PSIHOLOGIE 131.  Psihologie x  

SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 132.  Sociologie - Psihologie x  
133.  Sociologie x  
134.  Antropologie x  SOCIOLOGIE 
135.  Politici sociale x  
136.  Pedagogie x  STIINTE ALE EDUCATIEI 
137.  Pedagogie – învatatori  x  
138.  Stiinte politice x  
139.  Stiinte politice (în limbi straine) x  
140.  Stiinte politice si administrative x  
141.  Stiinte politice - Filosofie x  
142.  Studii europene x  

STIINTE 
POLITICE 

143.  Relatii internationale si studii europene   x  
STIINTE SOCIAL POLIT ICE 144.  Stiinte politico - economice x  

145.  Administratie publica x  
146.  Administratie europeana x  STIINTE ADMINISTRATIVE 
147.  Stiinte administrative* x  
148.  Comunicare si relatii publice x  
149.  Limba si literatura româna - Comunicare si relatii publice x  
150.  Comunicare sociala si relatii publice x  

FILOLOGIE 

151.  Relatii internationale si studii europene   x  
ECONOMIC 152.  Relatii internationale si studii europene   x  

RELATII INTERNATIONALE 153.  Relatii internationale si studii europene   x  

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – Studii 
sociale 

TEOLOGIE 154.  Teologie greco-catolica didactica – Filosofie x  

CULTURA     
CIVICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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155.  Psihosociologie - informatii x  
156.  Comunicare si relatii publice x  
157.  Comunicare sociala si relatii publice x  

JURNALISTICA / STIINTELE 
COMUNICARII 

158.  Comunicare si relatii publice - informatii x  
159.  Comunicare si relatii publice x  COMUNICARE SI RELATII 

PUBLICE (SNSPA) 160.  Comunicare sociala si relatii publice x  
161.  Filosofie x  
162.  Filosofie - istorie x  
163.  Filosofi e - Sociologie x  
164.  Filosofie si jurnalistica  x  
165.  Filosofie - Jurnalistica x  
166.  Filosofie si antropologie x  
167.  Filosofie - Jurnalism x  
168.  Filosofie - Limba si literatura româna x  
169.  Filosofie – Filologie clasica x  
170.  Pedagogie - Limba si literatura româna  x  
171.  Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  
172.  Pedagogie - Limba straina/materna x  
173.  Filosofie – Comunicare sociala si relatii publice x  
174.  Filosofie - Psihologie x  

FILOSOFIE 

175.  Psihologie x  
176.  Istorie - Filosofie x  
177.  Istorie – Relatii internationale si studii europene x  ISTORIE 
178.  Stiinte politice x  

FILOSOFIE SI JURNALISM 179.  Filosofie - Jurnalism x  
180.  Drept x  
181.  Drept comunitar x  
182.  Stiinte juridice x  DREPT 

183.  Stiinte juridice si administrative x  
184.  Drept x  
185.  Drept comunitar x  
186.  Drept si relatii internationale   
187.  Stiinte juridice x  

STIINTE JURIDICE 

188.  Stiinte juridice si administrative x  

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – Studii 
sociale 

ASISTENTA SOCIALA 189.  Asistenta sociala x  

CULTURA     
CIVICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 

*Studii academice postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate. 
Nota  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a 

profesa într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile 
ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala 
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile 
universitare de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenta 

Programa - 
proba de concurs  

ISTORIE 190. Istorie x 
FILOSOFIE 191. Filosofie x 

192. Etnologie x 
STIINTE 

UMANISTE     
STUDII CULTURALE 

193. Studii europene x 
194. Drept x STIINTE 

JURIDICE 
DREPT 

195. Drept comunitar x 
SOCIOLOGIE 196. Sociologie x 

STIINTE POLITICE      197. Stiinte politice x 
RELATII 

INTERNATIONALE SI 
STUDII EUROPENE 

198. Relatii internationale si studii europene x 

199. Administratie publica x STIINTE 
ADMINISTRATIVE            200. Administratie europeana x 

STIINTE ALE 
COMUNICARII            

201. Comunicare si relatii publice        x 

STIINTE ALE 
EDUCATIEI              

202. Pedagogie x 

PSIHOLOGIE 203. Psihologie x 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA              

204. Asistenta sociala              x 

205. Comunicare si relatii publice - informatii x 

  Învatamânt 
gimnazial  

Cultura civica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII 206. Psihologie - informatii x 

CULTURA     
CIVICA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei 

si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a participa la 
concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 
principala  

de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru 
studiile 

universitare de licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile  
universitare de 

licenta 

Domeniul de licenta  

Nivelul de  
studii 

 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de 
concurs  

ISTORIE Istorie  

FILOSOFIE Filosofie 

Etnologie 

STIINTE 
UMANISTE      

STUDII 
CULTURALE 

Studii europene 

Drept 
STIINTE 

JURIDICE DREPT 
Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie  

STIINTE POLITICE     Stiinte politice  

RELATII 
INTERNATIONALE 

SI STUDII 
EUROPENE 

Relatii 
internationale si 
studii europene 

Administratie 
publica 

STIINTE 
ADMINISTRATIVE            

Administratie 
europeana  

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si 
relatii publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Pedagogie  

PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             

Asistenta sociala     

Comunicare si 
relatii publice - 
informatii 

Învatamânt 
gimnazial 

Cultura 
civica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII 

Psihologie - 
informatii 

ISTORIE 

1.  Arhivistica contemporana 
2.  Antropologie si istorie europeana  
3.  Arheologie, civilizatie si arta antica  
4.  Arheologie si studii clasice 
5.  Arheologie interdisciplinara 
6.  Cercetarea si valorificarea patrimon iului cultural 
7.  Comunismul în România din perspectiva interferentelor central si sud-est europene  
8.  Elite politice românesti (secolele XVIII-XX) 
9.  Elitele, cultura si constructia europeana 
10. Europa Centrala si de Sud-Est în  primul mileniu al erei crestine 
11. Institutii si ideologii ale puterii în Europa 
12. Integrarea europeana 
13. Interfete culturale în preistorie si antichitate  
14. Istoria evreilor si ebraistica 
15. Istoria ideii de Europa 
16. Istoria comunismului în România       
17. Istoria artei si filosofia culturii 
18. Istoria artei  
19. Istoria ideilor si mentalitatilor 
20. Istoria si practica  relatiilor internationale 
21. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  
22. Istoria si socio-antropologia epocii moderne 
23. Istoria Europei de Sud-Est 
24. Istoria vestului românesc 
25. Istoria relatiilor internationale la începutul secolului XXI 
26. Istoria românilor  si a României în context european (sec. XIV - XX)  
27. Istoria regionala a Europei Centrale si de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) 
28. Istorie mondiala, sisteme si relatii internationale 
29. Istorie si civilizatie europeana 
30. Limbi vechi si paleografii 
31. Managementul relatiilor internationale si cooperarii  transfrontaliere 
32. Managementul institutiilor de cercetare istorica si socio-politica  
33. Muzeologie si restaurare 
34. Muzeologie. Cercetarea si protejarea patrimoniului cultural 
35. Muzeologia si conservarea patrimoniului în societatea contemporana 
36. Patrimoniu si turism cultural 
37. Preistoria spatiului Carpato-Dunarean în contextual arheologiei sistemice  
38. Politici sociale în context european  
39. Politica si societate în secolul XX  
40. Politica mondiala si europeana 
41. Protejarea si valorificarea patrimoniului istoric  
42. Protejarea, valorificarea si managementul patrimoniului 
43. Relatii, institutii si organizatii internationale  
44. Relatii internationale în sec. XIX - XXI. Istorie si  diplomatie 
45. Relatiile internationale ale României în secolul XX 
46. Relatiile internationale ale României în secolele XIX - XX 
47. România în secolul XX 
48. Români în istoria  Europei 
49. Romanitate orientala. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) 
50. Societate, arta, identitati în Europa Centrala. De la medieval la modernitate  
51. Spatiul românesc între Orient si Occident 
52. Sud-estul european si centrele de putere  
53. Studii moderne 
54. Studii sud-est europene 
55. Studii egeo-mediteraniene 
56. Studii medievale  
57. Studii euroregionale si relatii transfrontaliere 
58. Studii europene   
59. Transilvania în istoria culturala a Europei Centrale  
60. Traditie si inovatie în turismul cultural si religios 
61. Unitatea istoriei europene         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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ISTORIE Istorie  

FILOSOFIE Filosofie  
Etnologie  

STIINTE 
UMANISTE      

STUDII CULTURALE 
Studii europene 
Drept STIINTE 

JURIDICE DREPT 
Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie  
STIINTE POLITICE      Stiinte politice 

RELATII INTERNATIONALE 
SI STUDII EUROPENE 

Relatii internationale si 
studii europene 
Administratie publica  STIINTE ADMINISTRATIVE         
Administratie europeana 

STIINTE ALE COMUNICARII           Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE EDUCATIEI             Pedagogie  
PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA              Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII  Psihologie - informatii 

FILOSOFIE 

1.  Consiliere si administrare în resurse umane 
2.  Drepturile omului  
3.  Estetici aplicate în arta teatrala  
4.  Etica politicilor publice 
5.  Etica aplicata în societate, afaceri si organizatii 
6.  Etica organizationala si audit etic  
7.  Etica profesionala  
8.  Fenomenologia si hermeneutica filosofica a religiozitatii 
9.  Filosofie analitica  
10. Filosofie antica si medievala  
11. Filosofie, cultura, comunicare 
12. Filosofie contemporana 
13. Filosofie sociala. Teoria si practica solutionarii conflictelor 
14. Filosofie aplicata si management cultural 
15. Filosofie politica contemporana 
16. Filosofie si arta în spatiul public 
17. Filosofie si stiinte socio- umane 
18. Istoria si circulatia ideilor filosofice  
19. Istoria si filosofia stiintei 
20. Istoria artei si filosofia culturii  
21. Investigatii filosofice aplicate 
22. Studii globale. Cultura si comunicare 
23. Studii europene si etica relatiilor internationale 

ISTORIE Istorie  STIINTE 
UMANISTE      FILOSOFIE Filosofie  

Drept STIINTE 
JURIDICE DREPT Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie  
STIINTE POLITICE      Stiinte politice 

RELATII INTERNATIONALE 
SI STUDII EUROPENE 

Relatii internationale si 
studii europene 
Administratie publica  STIINTE ADMINISTRATIVE            
Administratie europeana 

STIINTE ALE COMUNICARII           Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE EDUCATIEI             Pedagogie  
PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA SOCIALA             Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

Învatamânt 
gimnazial 

Cultura 
civica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII  

Psihologie - informatii 

SOCIOLOGIE 

1.  Analiza si diagnoza sociala  
2.  Antropologie sociala si management cultural 
3.  Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala  
4.  Antropologie aplicata 
5.  Asistenta si dezvoltare comunitara 
6.  Administrarea afacerilor 
7.  Analiza informatiilor 
8.  Antropologie 
9.  Antropologie, dezvoltare comunitara si region ala 
10. Cercetare în sociologie  
11. Research in sociology 
12. Cercetare sociologica avansata  
13. Comunicare, mass media si societate  
14. Comunicare, societate si mass media  
15. Comunicare interculturala 
16. Devianta sociala si criminalitate  
17. Demografie - Populatie si Dezvoltare  
18. Dezvoltare comunitara si integrare europeana 
19. Dezvoltare sociala si institutionala 
20. Gestiunea campaniilor de imagine 
21. Gestiunea si dezvoltarea resursei umane  
22. Gestiunea resurselor umane 
23. Leadership si management organizational 
24. Managementul strategic al dezvoltarii sociale 
25. Managementul resurselor umane 
26. Managementul resurselor umane în administrarea organizatiilor 
27. Management intercultural 
28. Negociere si mediere în organizatii 
29. Politici publice si management în administratia publica 
30. Politici sociale si protectie sociala 
31. Selectia si gestiunea resurselor umane 
32. Securitate comunitara si controlul violentei 
33. Societate, comunicare si mass-media  
34. Sociologia consumului si marketing 
35. Sociologie aplicata în c onducerea institutiilor publice si a ONG-
urilor 
36. Sociologie aplicata în dezvoltarea locala  
37. Sociologia dezvoltarii si securitatii europene  
38. Sociologia institutiilor administrative si institutiilor de socializare,  
resocializare 
39. Sociologia muncii si comportament organizational 
40. Sondaje de opinie, marketing si publicitate 
41. Studii de securitate 
42. Studii fundamentale în sociologie  

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Filosofie  
Etnologie  

STIINTE 
UMANISTE      STUDII 

CULTURALE Studii europene  
Drept STIINTE 

JURIDICE DREPT Drept comunitar 
SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 
RELATII 

INTERNATIONALE 
SI STUDII 

EUROPENE 

Relatii internationale 
si studii europene 

Administratie publica 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE            Administratie 
europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

Învatamânt 
gimnazial 

Cultura 
civica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII  Psihologie - informatii 

DREPT 

1.  Administratie publica 
2.  Asistenta juridica a întreprinderii 
3.  Conducere si organizare judiciara  
4.  Combaterea traficului ilicit de droguri 
5.  Combaterea criminalitatii organizate 
6.  Comunicare sociala proactiva a politiei 
7.  Criminalistica 
8.  Cariera judiciara 
9.  Devianta si delincventa 
10.  Drept administrativ 
11.  Drept civil aprofundat 
12.  Drept comunitar 
13.  Drept comunitar si politici de integrare europeana 
14.  Drept european 
15.  Drept financiar bancar si al asigurarilor 
16.  Drept privat 
17.  Drept si administratie publica europeana 
18.  Drept si politici publice europene 
19.  Drept international comunitar 
20.  Drept international si comunitar  
21.  Drept international public  
22.  Drept international si drept comunitar 
23.  Drept international si european 
24.  Drept judiciar privat 
25.  Drept maritim 
26.  Drept privat aprofundat 
27.  Drept privat comunitar  
28.  Drept privat comparat 
29.  Droit prive compare 
30.  Drept public 
31.  Drept penal si stiinte penale  
32.  Drept social român si european 
33.  Dreptul afacerilor 
34.  Dreptul european si dreptul national al afacerilor 
35.  Dreptul informatiilor si al securitatii private  
36.  Drept intern si international al mediului 
37.  Dreptul muncii. Relatii de munca si industriale  
38.  Drepturile omului 
39.  Economia si dreptul afacerilor 
40.  Integrare europeana 
41.  Institutii si proceduri de drept public  
42.  Institutii juridice comunitare si internationale 
43.  Institutii de drept administrativ 
44.  Institutii de drept privat român 
45.  Institutii de drept civil si procesual civil 
46.  Institutii de drept penal si procesual penal 
47.  Investigarea criminalistica a infractiunilor  
48.  Investigarea fraudelor 
49.  Legislatie comunitara si cariera judiciara 
50.  Legislatia privind siguranta transporturilor 
51.  Master profesional de drept european si international al afacerilor 
52.  Managementul resurselor umane în sistemul autoritatilor de  ordine publica 
53.  Managementul cooperarii politienesti internationale 
54.  Managementul activitatilor de ordine publica si siguranta nationala  
55.  Managementul investigatiei penale 
56.  Managementul cooperarii la frontiera Schengen 
57.  Managementul pregatirii operationale de jandarmi 
58.  Mecanismele juridice ale economiei de piata  
59.  Medierea – Procedura necontencioasa de solutionare a conflictelor 
60.  Medierea conflictelor în drept 
61.  Ocrotirea familiei si asistenta sociala  
62.  Politie judiciara 
63.  Proceduri judiciare si profesii liberale 
64.  Statul de drept si societatea civila  
65.  Etat de droit et societe civile 
66.  Sisteme si institutii de drept international si comunitar 
67.  Studii europene 
68.  Stiinte penale  
69.  Stiinte penale aprofundate 
70.  Stiinte penale si criminalistica 
71.  Stiinte penale – criminologie si criminalistica 
72.  Tehnica criminalistica 

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul 
ministrului 
educatiei si 
cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Filosofie  
Etnologie  

STIINTE 
UMANISTE      STUDII 

CULTURALE Studii europene  
Drept STIINTE 

JURIDICE 
DREPT Drept 

comunitar 
SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 
RELATII 

INTERNATIONALE 
SI STUDII 

EUROPENE 

Relatii 
internationale si 
studii europene  

Administratie 
publica STIINTE 

ADMINISTRATIVE            Administratie 
europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si 
relatii publice       

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             

Asistenta 
sociala     
Comunicare si 
relatii publice - 
informatii STIINTE 

MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII  

Psihologie - 
informatii 

STIINTE 
ADMINISTRATIVE            

1.  Administratie europeana. Institutii si politici publice 
2.  Administratie publica 
3.  Administratie publica europeana  
4.  Administratie publica europeana - BRIE 
5.  Administratie publica si integrare europeana 
6.  Administra tie publica si dezvoltarea comunitara 
7.  Administratie publica în contextul integrarii europene  
8.  Administratie si finante publice europene 
9.  Administratie si management public  
10. Administrarea resurselor institutiilor culturale  
11. Administratie publica si eficienta sistemului administrativ 
12. Administrarea relatiilor publice si asistenta manageriala  
13. Administratie si politici publice în Uniunea Europeana 
14. Administrarea si dezvoltarea resurselor umane 
15. Dezvoltare regionala  
16. Guvernare si administratie publica europeana 
17. Guvernare moderna si dezvoltare locala 
18. Management si administratie europeana 
19. Management si audit în administratie si afaceri 
20. Managementul administratiei publice si cariere publice 
21. Managementul crizelor si conflictelor 
22. Managementul institutiilor publice 
23. Managementul organizatiilor si serviciilor publice  
24. Managementul sectorului public  
25. Managementul politiei locale  
26. Politici de sanatate si management sanitar 
27. Politici administrative europene 
28. Puterea executiva si administratia publica 
29. Sisteme administrative si relatii internationale  
30. Spatiul public european 
31. Studii administrative europene 
32. Stiinte administrative 

ISTORIE Istorie STIINTE 
UMANISTE      FILOSOFIE Filosofie  

Drept 
STIINTE 

JURIDICE 
DREPT Drept 

comunitar 
SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE 

SI STUDII 
EUROPENE 

Relatii 
internationale si 
studii europene  

Administratie 
publica STIINTE 

ADMINISTRATIVE            Administratie 
europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si 
relatii publice       

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             

Asistenta 
sociala     

Comunicare si 
relatii publice - 
informatii 

Învatamânt 
gimnazial 

Cultura 
civica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII  Psihologie - 

informatii 

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

1.  Asigurarea calitatii învatamântului 
2.  Comunicare didactica 
3.  Consiliere scolara si dezvoltarea carierei 
4.  Consiliere scolara 
5.  Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica  
6.  Consiliere psihopedag ogica si integrare educationala  
7.  Didactici speciale - Religie  
8.  Didactici speciale - Matematica 
9.  Didactici speciale - Istorie  
10. Educatie presecundara. Politici si strategii de dezvoltare 
11. Educatie timpurie   
12. Formarea formatorilor 
13. Management curricular 
14. Management de proces si de sistem în organizatiile educationale 
15. Management educational si integrare europeana 
16. Management educational  
17. Managementul si dezvoltarea carierei 
18. Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale  
19. Managementul educatiei adul tilor  
20. Managementul institutiilor educationale  
21. Master european în educatia adultilor  
22. Medierea conflictelor în educatie  
23. Resurse umane în educatie. Formare si management 
24. Relatii si strategii interculturale  
25. Strategii de comunicare si învatare eficienta în înva tamântul primar               

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Filosofie  

Etnologie  

STIINTE 
UMANISTE      

STUDII 
CULTURALE Studii europene  

Drept 
STIINTE 

JURIDICE DREPT 
Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE 

SI STUDII 
EUROPENE 

Relatii internationale 
si studii europene 

Administratie publica 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE            Administratie 
europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             

Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

Învatamânt 
gimnazial 

Cultura 
civica 

STIINTE 
MILITA RE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII  Psihologie - informatii 

PSIHOLOGIE 

1. Consiliere scolara si resurse umane în organizatie  
2. Consiliere în scoala: dezvoltare si sanatate mintala 
3. Consultanta si interventie psihologica 
4. Consiliere genetica 
5. Consiliere familiala si de cuplu 
6. Cunoasterea si combaterea criminalitatii 
7. Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei 
8. Evaluarea, formarea si consilierea psihologica a personalului 
9. Managementul resurselor umane 
10.  Psihologia medierii conflictelor 
11.  Psihologia muncii si transporturilor 
12.  Psihologia muncii, psihologie organizationala si a transporturilor 
13.  Psihologia personalitatii 
14.  Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala  
15.  Psihologia resurselor umane 
16.  Psihologia sanatatii 
17.  Psihologie clinica 
18.  Psihologie clinica – evaluare si interventie terapeutica 
19.  Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie 
20.  Psihologie clinica si psihoterapie 
21.  Psihologie clinica si consiliere psihologica  
22.  Psihologia educatiei 
23.  Psihologie educationala si consiliere 
24.  Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala 
25.  Psihologie militara 
26.  Psihologie sportiva 
27.  Psihologie scolara si consiliere educationala  
28.  Psihologie organizationala si resurse umane 
29.  Psihologie organizationala si a  conducerii 
30.  Psihologie organizationala: diagnoza si interventie în organizatii 
31.  Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si 
dezvoltare personala  
32.  Psihodiagnoza complexa a personalitatii 
33.  Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica 
34.  Psihoterapii cognitiv comportamentale  
35.  Relatii umane si comunicare 
36.  Tehnici de comunicare si influenta sociala 
37.  Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea 
potentialului uman 
38.  Terapii de cuplu si de familie 

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE Filosofie  
Etnologie  

STIINTE 
UMANISTE      STUDII 

CULTURALE Studii europene  
Drept STIINTE 

JURIDICE DREPT Drept comunitar 
SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 
RELATII 

INTERNATIONALE 
SI STUDII 

EUROPENE 

Relatii internationale si studii 
europene 

Administratie publica STIINTE 
ADMINISTRATIVE         Administratie europeana  

STIINTE ALE 
COMUNICARII           Comunicare si relatii publice       

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII  

Psihologie - informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
 

ISTORIE Istorie STIINTE 
UMANISTE      FILOSOFIE Filosofie  

Drept STIINTE 
JURIDICE 

DREPT 
Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE 

SI STUDII 
EUROPENE 

Relatii internationale si studii 
europene 

Administratie publica 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE            Administratie europeana  

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si relatii publice       

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             

Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

Învatamânt 
gimnazial 

Cultura 
civica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILI TARE 
SI INFORMATII  

Psihologie - informatii 

ASISTENTA  
SOCIALA  

1. Asistenta sociala a vârstnicilor 
2. Asistenta sociala pentru sanatate mentala  
3. Asistenta sociala si consiliere în scoala  
4. Asistenta sociala si economie sociala  
5. Asistenta sociala bazata pe dovezi 
6. Asistenta sociala în spatiul justitiei. Probatiune si mediere 
7. Asistenta sociala privind reintegrarea sociala în domeniul justitiei penale  
8. Asistenta si incluziune sociala a vârstnicilor si persoanelor cu dizabilitati 
9. Cercetare în sociologie  
10.  Research in sociology  
11.  Consiliere în asistenta sociala  
12.  Evaluarea programelor si analiza de impact  
13.  Evaluare si supervizare în asistenta sociala  
14.  Familia – Resurse si asistenta sociala 
15.  Familia si managementul resurselor familiale  
16.  Gerontologie sociala 
17.  Grupuri de risc si servicii sociale de suport  
18.  Masterat european în drepturile copiilor  
19.  Masterat european de protectie a drepturilor copiilor 
20.  Management în asistenta sociala  
21.  Management de caz si metode de interventie în asistenta sociala  
22.  Managementul servicilor de asistenta sociala 
23.  Managementul serviciilor sociale si de sanatate  
24.  Politici publice în asistenta sociala 
25.  Politici sociale europene 
26.  Politici sociale în cotext european 
27.  Politici si servicii sociale 
28.  Practica asistentei sociale centrata pe valori 
29.  Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri 
30.  Prevenirea violentei împotriva copilului în familie si societate 
31.  Probatiune 
32.  Probatiune, mediere si asistenta sociala a vctimelor infractiunilor 
33.  Programe si proiecte comunitare în asistenta sociala  
34.  Psihologie sociala aplicata  
35.  Supervizare si planificare sociala 
36.  Supervizare în serviciile sociale si de sanatate mintala  

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de cultura civica  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii 
universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina cultura civica  în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.  

 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de m aster similare (ciclul II de studii universitare de masterat)  organizate prin decizii ale senatelor universitare din 

cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate  
(ciclul II de studii universitare de masterat)  în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a participa la 
concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala 
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile  
universitare de licenta              

Specializarea din cadrul domeniului 
pentru studiile 

universitare de licenta  

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de 
concurs  

FILOSOFIE Filosofie  

Etnologie  STIINTE 
UMANISTE      

STUDII CULTURALE  

Studii europene  

Drept 
STIINTE 

JURIDICE DREPT 

Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE      Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE SI 
STUDII EUROPENE 

Relatii internationale si studii europene 

Administratie publica 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE            
Administratie europeana  

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si relatii publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA              

Asistenta sociala     

Comunicare si relatii publice - 
informatii 

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – 
Studii sociale  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

FILOSOFIE 

1. Consiliere si administrare în resurse umane 
2. Drepturile omului 
3. Estetici aplicat e în arta teatrala 
4. Etica politicilor publice 
5. Etica aplicata în societate, afaceri si organizatii 
6. Etica organizationala si audit etic 
7. Etica profesionala 
8. Fenomenologia si hermeneutica filosofica a religiozitatii 
9. Filosofie analitica 
10. Filosofie antica si medievala 
11. Filosofie, cultura, comunicare 
12. Filosofie contemporana 
13. Filosofie sociala. Teoria si practica solutionarii 
conflictelor 
14. Filosofie aplicata si management cultural 
15. Filosofie politica contemporana 
16. Filosofie si arta în spatiul public 
17. Filosofie si stiinte socio-umane 
18. Istoria si circulatia ideilor filosofice 
19. Istoria si filosofia stiintei 
20. Istoria artei si filosofia culturii 
21. Investigatii filosofice aplicate 
22. Studii globale. Cultura si comunicare 
23. Studii europene si etica relatiilor internationale 

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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FILOSOFIE Filosofie  

Etnologie  STIINTE 
UMANISTE      

STUDII CULTURALE  

Studii europene  

Drept 
STIINTE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE      Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE SI 
STUDII EUROPENE 

Relatii internationale si studii europene 

Administratie publica 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE            
Administratie europeana  

STIINTE ALE 
COMUNICARII           Comunicare si relatii publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA SOCIALA             Asistenta sociala     

Comunicare si relatii publice - 
informatii 

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – 
Studii sociale 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

SOCIOLOGIE 

1.  Analiza si diagnoza sociala 
2.  Antrop ologie sociala si management cultural 
3.  Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala 
4.  Antropologie aplicata  
5.  Asistenta si dezvoltare comunitara 
6.  Administrarea afacerilor 
7.  Analiza informatiilor 
8.  Antropologie  
9.  Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala 
10.Cercetare în sociologie 
11.Research in sociology  
12.Cercetare sociologica avansata  
13.Comunicare, mass media si societate  
14.Comunicare, societate si mass media  
15.Comunicare interculturala  
16.Devianta sociala si criminalitate 
17.Demografie - Populatie si Dezvoltare  
18.Dezvoltare comunitara si integrare europeana  
19.Dezvoltare sociala si institutionala  
20.Gestiunea campaniilor de imagine 
21.Gestiunea si dezvoltarea resursei umane 
22.Gestiunea resurselor umane 
23.Leadership si management organizational 
24.Managementul strategic al dezvoltarii sociale  
25.Managementul resurselor umane  
26.Managementul resurselor umane în administrarea organizatiilor 
27.Management intercultural 
28.Negociere si mediere în organizatii 
29.Politici publice si management în administratia publica 
30.Politici sociale si protectie sociala  
31.Selectia si gestiunea resurselor umane 
32.Securitate comunitara si controlul violentei 
33.Societate, comunicare si mass-media  
34.Sociologia consumului si marketing 
35.Sociologie aplicata în conducerea institutiilor publice si a ONG-

urilor 
36.Sociologie aplicata în dezvoltarea loca la 
37.Sociologia dezvoltarii si securitatii europene 
38.Sociologia institutiilor administrative si institutiilor de 

socializare,  resocializare 
39.Sociologia muncii si comportament organizational 
40.Sondaje de opinie, marketing si publicitate  
41.Studii de securitate 
42.Studii fundamentale în sociologie  

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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FILOSOFIE Filosofie  

Etnologie  STIINTE 
UMANISTE      

STUDII 
CULTURALE 

Studii europene  

Drept 
STIINTE 

JURIDICE DREPT 

Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE 

SI STUDII 
EUROPENE 

Relatii internationale 
si studii europene 

Administratie publica 

STIINTE 
ADMINISTRATIVE            

Administratie 
europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             

Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – 
Studii sociale  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII  

Psihologie - informatii 

DREPT 

1.  Administratie publica 
2.  Asistenta juridica a întreprinderii 
3.  Conducere si organizare judiciara  
4.  Combaterea traficului ilicit de droguri 
5.  Combaterea criminalitatii organizate 
6.  Comunicare sociala proactiva a politiei 
7.  Criminalistica 
8.  Cariera judiciara 
9.  Devianta si delincventa 
10. Drept administrativ 
11. Drept civil aprofundat 
12. Drept comunitar 
13. Drept comunitar si politici de integrare europeana 
14. Drept european 
15. Drept financiar bancar si al asigurarilor 
16. Drept privat 
17. Drept si administratie publica europeana 
18. Drept si politici publice europene 
19. Drept international comunitar 
20. Drept international si comunitar  
21. Drept international public 
22. Drept international si drept comunitar 
23. Drept international si european 
24. Drept judiciar privat 
25. Drept maritim 
26. Drept privat aprofundat 
27. Drept privat comunitar 
28. Drept privat comparat 
29. Droit prive compare 
30. Drept public 
31. Drept penal si stiinte penale 
32. Drept social român si european 
33. Dreptul afacerilor 
34. Dreptul european si dreptul national al afacerilor 
35. Dreptul informatiilor si al securitatii private  
36. Drept intern si international al mediului 
37. Dreptul muncii. Relatii de munca si industriale  
38. Drepturile omului 
39. Economia si dreptul afacerilor 
40. Integrare europeana 
41. Institutii si proceduri de drept public  
42. Institutii juridice comunitare si internationale  
43. Institutii de drept administrativ 
44. Institutii de drept privat român 
45. Institutii de drept civil si procesual civil 
46. Institutii de drept penal si procesual penal 
47. Investigarea criminalistica a infractiunilor 
48. Investigarea fraudelor 
49. Legislatie comunitara si cariera judiciara  
50. Legislatia privind siguranta transporturilor 
51. Master profesional de drept european si international al afacerilor 
52. Managementul resurselor umane în sistemul autoritatilor de  ordine publica 
53. Managementul cooperarii politienesti internationale 
54. Managementul activitatilor de ordine publica si siguranta nationala 
55. Managementul investigatiei penale 
56. Managementul cooperarii la frontiera Schengen 
57. Managementul pregatirii operationale de jandarmi 
58. Mecanismele juridice ale economiei de piata 
59. Medierea – Procedura necontencioasa  de solutionare a conflictelor 
60. Medierea conflictelor în drept 
61. Ocrotirea familiei si asistenta sociala  
62. Politie judiciara 
63. Proceduri judiciare si profesii liberale  
64. Statul de drept si societatea civila  
65. Etat de droit et societe civile 
66. Sisteme si institutii de drept international si comunitar  
67. Studii europene 
68. Stiinte penale  
69. Stiinte penale aprofundate 
70. Stiinte penale si criminalistica 
71. Stiinte penale – criminologie si criminalistica  
72. Tehnica criminalistica 

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul 
ministrului 
educatiei si 
cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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FILOSOFIE Filosofie  

Etnologie  STIINTE 
UMANISTE      STUDII CULTURALE  Studii europene  

Drept STIINTE 
JURIDICE 

DREPT 
Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie 
STIINTE POLITICE      Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE SI 
STUDII EUROPENE 

Relatii internationale 
si studii europene 

Administratie publica STIINTE 
ADMINISTRATIVE            Administratie 

europeana 
STIINTE ALE 

COMUNICARII           
Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA              Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII Psihologie - informatii 

STIINTE 
ADMINISTRATIVE            

1. Administratie europeana. Institutii si politici publice 
2. Administratie publica  
3. Administratie publica europeana 
4. Administratie publica europeana - BRIE 
5. Administratie publica si integrare europeana 
6. Administratie publica si dezvoltarea comunitara 
7. Administratie publica în contextul integrarii europene 
8. Administratie si finante publice europene 
9. Administratie si management public 
10.  Administrarea resurselor institutiilor culturale 
11.  Administratie publica si eficienta sistemului administrativ 
12.  Administrarea relatiilor publice si asistenta manageriala  
13.  Administratie si politici publi ce în Uniunea Europeana 
14.  Administrarea si dezvoltarea resurselor umane 
15.  Dezvoltare regionala 
16.  Guvernare si administratie publica europeana 
17.  Guvernare moderna si dezvoltare locala  
18.  Management si administratie europeana 
19.  Management si audit în administratie si afa ceri 
20.  Managementul administratiei publice si cariere publice 
21.  Managementul crizelor si conflictelor 
22.  Managementul institutiilor publice  
23.  Managementul organizatiilor si serviciilor publice 
24.  Managementul sectorului public  
25.  Managementul politiei locale 
26.  Politici de sanatate si management sanitar 
27.  Politici administrative europene 
28.  Puterea executiva si administratia publica 
29.  Sisteme administrative si relatii internationale 
30.  Spatiul public european 
31.  Studii administrative europene 
32.  Stiinte administrative  

FILOSOFIE Filosofie  
Etnologie  STIINTE 

UMANISTE      STUDII CULTURALE  
Studii europene  
Drept STIINTE 

JURIDICE DREPT 
Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE      Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE SI 
STUDII EUROPENE 

Relatii internationale 
si studii europene 

Administratie publica 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE            Administratie 
europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA              

Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice - informatii 

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – 
Studii sociale  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII Psihologie - informatii 

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

1. Asigurarea calitatii învatamântului 
2. Comunicare didactica  
3. Consiliere scolara si dezvoltarea carierei 
4. Consiliere scolara 
5. Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica  
6. Consiliere psihopedagogica si integrare educationala  
7. Didactici speciale - Religie  
8. Didactici speciale - Matematica 
9. Didactici speciale - Istorie  
10.  Educatie presecundara. Politici si strategii de dezvoltare  
11.  Educatie timpurie   
12.  Formarea formatorilor 
13.  Management curricular 
14.  Management de proces si de sistem în organizatiile educationale  
15.  Management educational si integrare europeana 
16.  Management educational  
17.  Managementul si dezvoltarea carierei 
18.  Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale  
19.  Managementul educatiei adultilor  
20.  Managementul institutiilor educationale  
21.  Master european în educatia adultilor 
22.  Medierea conflictelor în educatie 
23.  Resurse umane în e ducatie. Formare si management 
24.  Relatii si strategii interculturale  
25.  Strategii de comunicare si învatare eficienta în învatamântul primar               

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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FILOSOFIE Filosofie  

Etnologie  STIINTE 
UMANISTE      

STUDII 
CULTURALE 

Studii europene 

Drept 

STIINTE 
JURIDICE DREPT 

Drept comunitar  

SOCIOLOGIE Sociologie 

STIINTE POLITICE     Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE 

SI STU DII 
EUROPENE 

Relatii 
internationale si 
studii europene 

Administratie 
publica 

STIINTE 
ADMINISTRATIVE            

Administratie 
europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII           

Comunicare si 
relatii publice        

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Pedagogie  

PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA             

Asistenta sociala     

Comunicare si 
relatii publice - 
informatii 

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – 
Studii sociale 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII 

Psihologie - 
informatii 

PSIHOLOGIE 

1. Consiliere scolara si resurse umane în organizatie  
2. Consiliere în scoala: dezvoltare si sanatate mintala 
3. Consultanta si interventie psihologica 
4. Consiliere genetica 
5. Consiliere familiala si de cuplu 
6. Cunoasterea si combaterea criminalitatii 
7. Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei 
8. Evaluarea, formarea si consilierea psihologica a personalului 
9. Managementul resurselor umane 
10.  Psihologia medierii conflictelor 
11.  Psihologia muncii si transporturilor 
12.  Psihologia muncii, psihologie organizationala si a transporturilor 
13.  Psihologia personalitatii 
14.  Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala  
15.  Psihologia resurselor umane 
16.  Psihologia sanatatii 
17.  Psihologie clinica 
18.  Psihologie clinica – evaluare si interventie terapeutica 
19.  Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie 
20.  Psihologie clinica si psihoterapie 
21.  Psihologie clinica si consiliere psihologica  
22.  Psihologia educatiei 
23.  Psihologie educationala si consiliere 
24.  Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala 
25.  Psihologie militara 
26.  Psihologie sportiva 
27.  Psihologie scolara si consiliere educationala  
28.  Psihologie organizationala si resurse umane 
29.  Psihologie organizationala si a conducerii  
30.  Psihologie organizationala: diagnoza si interventie în organizatii 
31.  Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si 
dezvoltare personala  
32.  Psihodiagnoza complexa a personalitatii 
33.  Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica 
34.  Psihoterapii cognitiv comportamentale  
35.  Relatii umane si comunicare 
36.  Tehnici de comunicare si influenta sociala  
37.  Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea 
potentialului uman 
38.  Terapii de cuplu si de familie  

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
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FILOSOFIE Filosofie  
Etnologie  STIINTE 

UMANISTE      STUDII CULTURALE 
Studii europene 
Drept STIINTE 

JURIDICE DREPT Drept comunitar 
SOCIOLOGIE Sociologie  

STIINTE POLITICE      Stiinte politice 
RELATII 

INTERNATIONALE SI 
STUDII EUROPENE 

Relatii internationale si 
studii europene 

Administratie publica  STIINTE 
ADMINISTRATIVE            Administratie europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII            

Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE EDUCATIEI             Pedagogie  
PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA              

Asistenta sociala     

Comunicare si re latii 
publice- informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
 

STIINTE 
UMANISTE      FILOSOFIE Filosofie  

Drept STIINTE 
JURIDICE DREPT Drept comunitar 

SOCIOLOGIE Sociologie  
STIINTE POLITICE      Stiinte politice 

RELATII 
INTERNATIONALE SI 

STUDII EUROPENE 

Relatii internationale si 
studii europene 

Administratie publica  STIINTE 
ADMINI STRATIVE            Administratie europeana 

STIINTE ALE 
COMUNICARII            

Comunicare si relatii 
publice        

STIINTE ALE EDUCATIEI             Pedagogie  

PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA  
SOCIALA              Asistenta sociala     

Comunicare si relatii 
publice- informatii 

Învatamânt 
liceal 

Cultura civica – 
Studii sociale  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE MILITARE SI 
INFORMATII Psihologie - informatii 

ASISTENTA  
SOCIALA 

1.  Asistenta sociala a vârstnicilor 
2.  Asistenta sociala pentru sanatate mentala  
3.  Asistenta sociala si consiliere în scoala  
4.  Asistenta sociala si economie sociala 
5.  Asistenta sociala bazata pe dovezi 
6.  Asistenta sociala în spatiul justitiei. Probatiune si mediere 
7.  Asistenta sociala privind reintegrarea sociala în domeniul justitiei penale  
8.  Asistenta si incluziune sociala a vârstnicilor si persoanelor cu dizabilitati 
9.  Cercetare în sociologie 
10.Research in sociology  
11.Consiliere în asistenta sociala  
12.Evaluarea programelor si analiza de impact  
13.Evaluare si supervizare în asistenta sociala  
14.Familia – Resurse si asistenta sociala  
15.Familia si managementul resurselor familiale  
16.Gerontologie sociala 
17.Grupuri de risc si servicii sociale de suport  
18.Masterat european în drepturile copiilor  
19.Masterat european de protectie a drepturilor copiilor 
20.Management în asistenta sociala  
21.Management de caz si metode de interventie în asistenta sociala  
22.Managementul servicilor de asistenta sociala 
23.Managementul serviciilor sociale si de sanatate 
24.Politici publice în asistenta sociala  
25.Politici sociale europene  
26.Politici sociale în cotext european 
27.Politici si servicii sociale 
28.Practica asistentei sociale centrata pe valori 
29.Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri 
30.Prevenirea violentei împotriva copilului în familie si societate 
31.Probatiune 
32.Probatiune, mediere si asistenta sociala a vctimelor infractiunilor 
33.Programe si proiecte comunitare în asistenta sociala  
34.Psihologie sociala aplicata  
35.Supervizare si planificare sociala  
36.Supervizare în serviciile sociale si de sanatate mintala  

x 

CULTURA 
CIVICA 

(programa aprobata 
prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 
 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de cultura civica - studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii 
universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina 
cultura civica – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 
(2) La programele de studii de master (ciclul II de studii universitarede masterat ) acreditate nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitarede masterat ) organizate prin decizii ale 
senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului nr. 
84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitarede masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

Disciplinele: Filosofie; Logica, argumentare si comunicare; Studii sociale 
 

Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate /autorizate provizoriu, care dau dreptul 
candidatilor             de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare)  

 
PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

 
de 

lunga 
durata 

 
de 

scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs  

1. Filosofie x  
2. Filosofie - Istorie x  
3. Filosofie - Psihologie x  
4. Filosofie -  Sociologie x  
5. Filosofie si jurnalistica  x  
6. Filosofie - Jurnalistica x  
7. Filosofie si antropologie x  
8. Filosofie - Limba si literatura româna x  
9. Filosofie – Filologie clasica x  
10. Filosofie - Jurnalism x  

FILOSOFIE 

11. Filosofie – Comunicare social a si relatii publice x  
FILOSOFIE SI 
JURNALISM  

12. Filosofie - Jurnalism x  

ISTORIE 13. Istorie - Filosofie x  
TEOLOGIE 14. Teologie greco-catolica didactica - Filosofie x  

STIINTE POLITICE 15. Stiinte politice - Filosofie x  

1. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare 
 
2. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare - 
Studii sociale 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 16. Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  
FILOSOFIE 17. Filosofie - Psihologie x  
FILOSOFIE 18. Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

Învatamânt 
liceal 

1. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare 
 
2. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare - 
Studii sociale 
 
3. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare - 
Psihologie 
 
4. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare – 
Psihologie – Studii sociale 
 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 19. Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

FILOSOFIE 
SI  

LOGICA SI 
ARGUMENTARE 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 5462/ 2005) 
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FILOSOFIE 20. Filosofie -  Sociologie x  
FILOSOFIE 21. Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

Învatamânt 
liceal 

1. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare 
 
2. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare - 
Studii sociale 
 
3. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare - 
Sociologie 
 
4. Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare – 
Sociologie – Studii sociale 
 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 22. Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

FILOSOFIE 
SI  

LOGICA SI 
ARGUMENTARE 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 5462/ 2005) 

 
Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:  
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofunda te, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, 
cu completarile si modificarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala  
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul 
pentru studiile  
universitare de 

licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile  
universitare de 

licenta 

Domeniul de 
licenta 

Nivelul de  
studii 

 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs 

Învatamânt 
liceal 

1. Filosofie; 
Logica, 
argumentare si 
comunicare 
 
2. Filosofie; 
Logica, 
argumentare si 
comunicare - 
Studii sociale 

STIINTE 
UMANISTE     

FILOSOFIE Filosofie FILOSOFIE 

1. Consiliere si administrare în resurse umane 

2. Drepturile omului 

3. Estetici aplicate în arta teatrala 

4. Etica politicilor publice 

5. Etica aplicata în societate, afaceri si organizatii 

6. Etica organizationala si audit etic 

7. Etica profesionala 

8. Fenomenologia si hermeneutica filosofica a religiozitatii 

9. Filosofie analitica 

10.  Filosofie antica si medievala 

11.  Filosofie, cultura, comunicare 

12.  Filosofie contemporana 

13.  Filosofie sociala. Teoria si practica solutionarii conflictelor 

14.  Filosofie aplicata si management cultural 

15.  Filosofie politica contemporana 

16.  Filosofie si arta în spati ul public 

17.  Filosofie si stiinte socio-umane 

18.  Istoria si circulatia ideilor filosofice 

19.  Istoria si filosofia stiintei 

20.  Istoria artei si filosofia culturii 

21.  Investigatii filosofice aplicate 

22.  Studii globale. Cultura si comunicare 

23.  Studii europene si etica relatiilor internationale 

x 

FILOSOFIE 
SI  

LOGICA SI 
ARGUMENTARE 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 5462/ 2005) 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de filosofie; logica, argumentare si comunicare – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu 
diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care 
confera dreptul de a preda disciplina filosofie; logica, argumentare si comunicare – studii sociale în conformitate cu prevede rile prezentului Centralizator. 

 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului 
nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

                                       Disciplinele: Sociologie; Studii sociale 
 

Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau 

dreptul candidatilor de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul 
preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de lunga 
durata 

de scurta 
durata 

Programa - 
proba de 
concurs 

1. Sociologie x  
2. Sociologie - Psihologie x  
3. Sociologie - Politologie x  
4. Sociologie - Etnologie x  
5. Psihosociologie  x  
6. Psihosociologie (+ militar) x  
7. Psihosociologie – Informatii (militar) x  
8. Filosofie - istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

9. Asistenta sociala x  
10.  Sociologie x  SOCIOLOGIE 
11.  Antropologie x  

SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 12.  Sociologie - Psihologie x  
13.  Filosofie - Sociologie x  FILOSOFIE 
14.  Filosofie - istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

STIINTE ALE COMUNICARII 15.  Psihosociologie - informatii x  

1.  Sociologie  
 
2.  Sociologie -  Studii sociale  
 

ASISTENTA SOCIALA 16.  Asistenta sociala x  
17.  Filosofie -  Sociologie x  FILOSOFIE 
18.  Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978 -1994)  x  

1. Sociologie  
 
2. Sociologie - Studii sociale 
 
3. Sociologie - Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare 
 
4. Sociologie - Filosofie; Logica, 
argumentare si comunicare - Studii 
sociale  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 19.  Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978 -1994)  x  

20.  Psihosociologie  x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

21.  Psihosociologie (+ militar) x  
STIINTE ALE COMUNICARII 22.  Psihosociologie – Informatii (militar) x  
SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 23.  Sociologie - Psihologie x  

FILOSOFIE 24.  Filosofie - Istorie (absolventii promotiilor 1978 -1994)  x  

Învatamânt 
liceal  

1. Sociologie  
 
2. Sociologie - Studii sociale 
 
3. Sociologie - Psihologie 
 
4. Sociologie - Psihologie - Studii 
sociale  SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 25.  Filosofie - Istorie (absolv entii promotiilor 1978 -1994)  x  

SOCIOLOGIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 

Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau 

postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea 
învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala  
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul 
pentru studiile  
universitare de 

licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile  
universitare de 

licenta  

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs  

SOCIOLOGIE Sociologie 

Învatamânt 
liceal  

1. Sociologie 
 
2. Sociologie - 
Studii sociale 
 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA 
SOCIALA 

Asistenta sociala  

SOCIOLOGIE 

1.  Analiza si diagnoza sociala  
2.  Antropologie sociala si management cultural 
3.  Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala  
4.  Antropologie aplicata 
5.  Asistenta si dezvoltare comunitara 
6.  Administrarea afacerilor 
7.  Analiza informatiilor 
8.  Antropologie 
9.  Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala  
10. Cercetare în sociologie  
11. Research in sociology 
12. Cercetare sociologica avansata 
13. Comunicare, mass media si societate  
14. Comunicare, societate si mass media  
15. Comunicare interculturala 
16. Devianta sociala si criminalitate  
17. Demografie - Populatie si Dezvoltare  
18. Dezvoltare comunitara si integrare europeana 
19. Dezvoltare sociala si institutionala 
20. Gestiunea campaniilor de imagine 
21. Gestiunea si dezvoltarea resursei umane  
22. Gestiunea resurselor umane  
23. Leadership si management organizational 
24. Managementul strategic al dezvoltarii sociale 
25. Managementul resurselor umane 
26. Managementul resurselor umane în administrarea organizatiilor 
27. Management intercultural 
28. Negociere si mediere în organizatii  
29. Politici publice si management în administratia publica 
30. Politici sociale si protectie sociala  
31. Selectia si gestiunea resurselor umane 
32. Securitate comunitara si controlul violentei 
33. Societate, comunicare si mass-media  
34. Sociologia consumului si marketing 
35. Sociologie aplicata în c onducerea institutiilor publice si a ONG-urilor  
36. Sociologie aplicata în dezvoltarea locala  
37. Sociologia dezvoltarii si securitatii europene  
38. Sociologia institutiilor administrative si institutiilor de socializare,  
resocia lizare 
39. Sociologia muncii si comportament organizational 
40. Sondaje de opinie, marketing si publicitate  
41. Studii de securitate 
42. Studii fundamentale în sociologie  

x 

SOCIOLOGIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 
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SOCIOLOGIE Sociologie 

Învatamânt 
liceal  

1. Sociologie 
 
2. Sociologie - 
Studii sociale 
 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

ASISTENTA 
SOCIALA Asistenta sociala  

ASISTENTA 
SOCIALA 

1.  Asistenta sociala a vârstnicilor 
2.  Asistenta sociala pentru sanatate mentala  
3.  Asistenta sociala si consiliere în scoala  
4.  Asistenta sociala si economie sociala  
5.  Asistenta sociala bazata pe dovezi 
6.  Asistenta sociala în spatiul justitiei. Probatiune si mediere  
7.  Asistenta sociala privind reintegrarea sociala în domeniul justitiei penale  
8.  Asistenta si incluziune sociala a vârstnicilor si persoanelor cu dizabilitati 
9.  Cercetare în sociologie  
10.Research in sociology 
11.Consiliere în asistenta sociala  
12.Evaluarea programelor si analiza de impact  
13.Evaluare si supervizare în asistenta sociala  
14.Familia – Resurse si asistenta sociala  
15.Familia si managementul resurselor familiale  
16.Gerontologie sociala 
17.Grupuri de risc si servicii sociale de suport  
18.Masterat european în drepturile copiilor  
19.Masterat european de protectie a drepturilor copiilor 
20.Manageme nt în asistenta sociala  
21.Management de caz si metode de interventie în asistenta sociala  
22.Managementul servicilor de asistenta sociala  
23.Managementul serviciilor sociale si de sanatate 
24.Politici publice în asistenta sociala  
25.Politici sociale europene 
26.Politici sociale în cotext european 
27.Politici si servicii sociale 
28.Practica asistentei sociale centrata pe valori 
29.Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri 
30.Prevenirea violentei împotriva copilului în familie si societate  
31.Probatiune 
32.Probatiune, mediere si asistenta sociala a vctimelor infractiunilor 
33.Programe si proiecte comunitare în asistenta sociala 
34.Psihologie sociala aplicata 
35.Supervizare si planificare sociala  
36.Supervizare în serviciile sociale si de sanatate mintala  

x 

SOCIOLOGIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de sociologie – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii 
universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina 
sociologie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de maserat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de maserat) organizate prin decizii 

ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului                 
nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de maserat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

              Disciplinele: Psihologie; Studii sociale 

Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate /autorizate provizoriu, care dau 

dreptul candidatilor de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 
 

Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de 
lunga 
durata 

de 
scurta 
durata 

Programa - 
proba de 
concurs 

1. Psihologie x  
2. Pedagogie x  
3. Psihologie si asistenta sociala x  
4. Filosofie -  istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  
5. Psihologie - Pedagogie x  
6. Psihopedagogie -  Cibernetica x  
7. Psihologie si Stiintele educatiei  x  
8. Sociologie - Psihologie  x  
9. Psihosociologie   x  
10. Psihosociologie (+ militar) x  
11. Psihosociologie – informatii (militar) x  
12. Psihologie si psihopedagogie speciala x  
13. Psihopedagogie x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

14. Asistenta sociala x  
PSIHOLOGIE 15. Psihologie x  

STIINTE ALE EDUCATIEI 16. Pedagogie x  
SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 17. Sociologie - Psihologie x  
STIINTE ALE COMUNICARII 18. Psihosociologie - informatii x  

19. Filosofie -  Psihologie x  
20. Filosofie -  istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  FILOSOFIE 

21. Psihologie x  

1. Psihologie 
 
2. Psihologie – Studii sociale 
 

ASISTENTA SOCIALA 37. Asistenta sociala x  
38. Psihosociologie  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE 
39. Psihosociologie (+ militar) x  

STIINTE ALE COMUNICARII 40. Psihosociologie – Informatii (militar) x  
SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 41. Sociologie - Psihologie x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE 42. Filosofie -  Istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

1. Psihologie 

2. Psihologie - Studii sociale 

3. Psihologie - Sociologie  

4. Psihologie - Sociologie -  Studii sociale 

FILOSOFIE 43. Filosofie -  Istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  
44. Filosofie -  Psihologie x  

FILOSOFIE 
45. Filosofie -  istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

Învatamânt  
liceal 

 

1. Psihologie 

2. Psihologie - Studii sociale 

3. Psihologie - Filosofie; Logica, argumentare 
si comunicare  

4. Psihologie - Filosofie; Logica, argumentare 
si comunicare -  Studii sociale 

SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE 46. Filosofie -  istorie (absolventii promotiilor 1978-1994) x  

PSIHOLOGIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 

Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:  
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care 

dau dreptul de a profesa într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala  
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul 
pentru studiile  
universitare de 

licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile  
universitare de licenta 

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs  

PSIHOLOGIE Psihologie  

Pedagogie                  
STIINTE 

SOCIALE SI 
POLITICE           STIINTE ALE 

EDUCATIEI             Psihopedagogie 
speciala  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

PSIHOLOGIE 

1.  Consiliere scolara si resurse umane în organizatie  
2.  Consiliere în scoala: dezvoltare si sanatate mintala  
3.  Consultanta si interventie psihologica 
4.  Consiliere genetica  
5.  Consiliere familiala si de cuplu 
6.  Cunoasterea si combaterea criminalitatii 
7.  Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei 
8.  Evaluarea, formarea si consilierea psihologica a personalului  
9.  Managementul resurselor umane 
10. Psihologia medierii conflictelor  
11. Psihologia muncii si transporturilor 
12. Psihologia muncii, psihologie organizationala si a transporturilor 
13. Psihologia personalitatii 
14. Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala  
15. Psihologia resurselor umane 
16. Psihologia sanatatii 
17. Psihologie clinica 
18. Psihologie clinica – evaluare si interventie terapeutica 
19. Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie 
20. Psihologie clinica si  psihoterapie  
21. Psihologie clinica si consiliere psihologica 
22. Psihologia educatiei 
23. Psihologie educationala si consiliere 
24. Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala  
25. Psihologie militara  
26. Psihologie sportiva  
27. Psihologie scolara si consiliere educationala  
28. Psihologie organizationala si resurse umane 
29. Psihologie organizationala si a conducerii 
30. Psihologie organizationala: diagnoza si interventie în organizatii 
31. Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si dezvoltare 
personala  
32. Psihodiagnoza complexa a personalitatii 
33. Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica  
34. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 
35. Relatii umane si comunicare 
36. Tehnici de comunicare si influenta sociala  
37. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea 
potentialului uman 
38. Terapii de cuplu si de familie  

PSIHOLOGIE Psihologie  

Pedagogie                  STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             Psihopedagogie 

speciala  

Învatamânt  
liceal 

1.  Psihologie  
 
2. Psihologie – Studii 
sociale  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

 
Psihologie -Informatii  

x 

PSIHOLOGIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de psihologie – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii 
universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diplom a ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina 
psihologie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat ) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului 
nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 
                                     Disciplinele : Pedagogie ; Studii sociale  

  

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau 
dreptul candidatilor de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare)  

 
PROFILUL / DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de 
lunga 
durata 

de 
scurta 
durata 

Programa - 
proba de 
concurs 

1. Pedagogie x  
2. Pedagogie sociala x  
3. Pedagogie - Limba si literatura româna  x  
4. Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  
5. Pedagogie - Limba straina/materna x  
6. Psihopedagogie x  
7. Psihologie - Pedagogie x  
8. Psihopedagogie - Cibernetica x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

9. Psihologie si Stiintele educatiei x  
10. Pedagogie - Limba si literatura româna  x  
11. Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  FILOSOFIE 
12. Pedagogie - Limba straina/materna x  
13. Pedagogie x  

Învatamânt  
liceal 

 

1. Pedagogie 
 
2. Pedagogie – Studii 
sociale 

STIINTE ALE EDUCATIEI 
14. Pedagogie – învatatori x  

PEDAGOGIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului educatiei 

si cercetarii nr. 5287/ 2004) 

 
Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993;  
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau 

postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea 
învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra  

(Disciplina principala 
de încadrare)  

Domeniul 
fundamental 

Domeniul 
pentru studiile  
universitare de 

licenta              

Specializarea din 
cadrul 

domeniului 
pentru studiile  
universitare de 

licenta  

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs  

Învatamânt  
liceal 

1. Pedagogie  
 
2. Pedagogie – Studii 
sociale 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

STIINTE ALE 
EDUCATIEI 

Pedagogie STIINTE ALE 
EDUCATIEI  

1. Asigurarea calitatii învatamântului 

2. Comunicare didactica 

3. Consiliere scolara si dezvoltarea carierei 

4. Consiliere scolara 

5. Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica 

6. Consiliere psihopedagogica si integrare educationala 

7. Didactici speciale - Religie 

8. Didactici speciale - Matematica 

9. Didactici speciale - Istorie  

10.  Educatie presecundara. Poli tici si strategii de dezvoltare 

11.  Educatie timpurie   

12.  Formarea formatorilor 

13.  Management curricular 

14.  Management de proces si de sistem în organizatiile educationale 

15.  Management educational si integrare europeana 

16.  Management educational  

17.  Managementul si dezvoltarea carierei 

18.  Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale 

19.  Managementul educatiei adultilor 

20.  Managementul institutiilor educationale 

21.  Master european în educatia adultilor  

22.  Medierea conflictelor în educatie  

23.  Resurse umane în educatie. Formare si management 

24.  Relatii si strategii interculturale 

25.  Strategii de comunicare si învatare eficienta în învatamântul primar               

x 

PEDAGOGIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii              

nr. 5287/ 2004) 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de pedagogie – studii sociale în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii 
universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina 
pedagogie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului 
nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

Disciplinele: Economie; Educatie antreprenoriala, Economie aplicata 

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor de 
a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 

 principala de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

                                                            Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de 
lunga 
durata 

de 
scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs 

1. Economie generala x  
2. Filosofie – istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  
3. Economie - Pedagogie x  
4. Economia si dreptul afacerilor x  
5. Economie matematica x  
6. Economie mondiala x  
7. Economia întreprinderii  x  
8. Economia întreprinderii (în limbi straine) x  
9. Economie si administrarea afacerilor întreprinderii x  
10.  Economia comertului, turismului si serviciilor x  
11.  Comert x  
12.  Turism si servicii x  
13.  Stiinte economice x  
14.  Politici economice x  
15.  Relatii economice internationale x  
16.  Tranzactii internationale x  
17.  Relatii comerciale si financiar-bancare interne si internationale x  
18.  Relatii comerciale si financiar-bancare x  
19.  Comert exterior x  
20.  Managementul afacerilor x  
21.  Managementul afacerilor economice x  
22.  Management si marketing în afaceri economice x  
23.  Management x  
24.  Management economico – financiar (militar) x  
25.  Gestiunea afacerilor  x  
26.  Gestiunea afacerilor (în limbi straine) x  
27.  Administrarea afacerilor x  
28.  Marketing x  
29.  Marketing si economia serviciilor x  
30.  Management – Marketing x  
31.  Management si marketing x  
32.  Marketing si economia afacerilor x  
33.  Marketing si comert exterior x  
34.  Relatii internationale si studii europene x  
35.  Managementul institutiilor europene x  
36.  Economia productiei alimentare x  
37.  Finante - Contabilitate x  
38.  Finante si contabilitate x  
39.  Managementul firmei x  
40.  Management în industrie x  
41.  Economie si educatie antreprenoriala* x  
42.  Finante si banci x  
43.  Contabilitate si informatica de gestiune x  
44.  Gestiune, contabilitate si control financiar x  
45.  Economia industriilor, constructiilor si  transporturilor x  
46.  Cibernetica si previziune economica x  
47.  Planificare si cibernetica economica x  
48.  Cibernetica economica x  

Învatamânt 
liceal / 

  Anul de 
completare 

 

1. Economie; Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie aplicata 

 
3. Economie; Educatie 
antreprenoriala – Economie 
aplicata 
 

Economic / Economie 
Cibernetica si statistica 

economica / 
Finante / 

Stiinte economice / 
Management / Marketing 

49.  Cibernetica si informatica economica x  

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 
(programa aprobata prin ordinul 

ministrului educatiei si cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 
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50.  Merceologie x  
51.  Economie agrara si contabilitate x  
52.  Economie agroalimentara x  
53.  Economia agroalimentara si a mediului x  
54.  Finante si asigurari x  
55.  Banci si burse de valori x  
56.  Conducerea unitatilor comerciale si de turism x  
57.  Contabilitate x  
58.  Contabilitate si economie agrara x  
59.  Economia productiei agricole si silvice x  
60.  Economia si gestiunea productiei agroalimentare x  
61.  Economia turismului x  
62.  Financiar contabil si administrativ x  
63.  Finante x  
64.  Finante, banci, contabilitate x  
65.  Management financiar - contabil x  
66.  Managementul dezvoltarii si amenajarii rurale x  
67.  Managementul sistemelor tehnico economice x  
68.  Turism  - Servicii x  
69.  Management în economia turismului si comertului international x  
70.  Asistenta manageriala x  
71.  Managementul organizatiei (militar) x  
72.  Management social x  
73.  Management financiar contabil si administrativ x  
74.  Statistica social-economica x  
75.  Statistica si previziune economica x  
76.  Finante, contabilitate, informatica x  
77.  Finante, contabilitate si informatica x  
78.  Finante si gestiunea afacerilor x  
79.  Gestiunea si analiza financiara a întreprinderilor x  
80.  Gestiunea financiara a întreprinderii x  
81.  Informatica si contabilitate x  
82.  Expertize contabile si control financiar x  
83.  Economie si sociologie rurala x  
84.  Management si turism  x  
85.  Management - Turism  x  
86.  Economia turismului intern si  international  x  
87.  Economia industriei x  
88.  Management turistic si comercial x  
89.  Management turistic si hotelier x  
90.  Management turistic, hotelier  si comercial x  
91.  Management în industrie, constructii si transporturi  x  
92.  Management în comert si turism x  
93.  Management economic* x  

Învatamânt 
liceal / 

  Anul de 
completare 

 

1. Economie; Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie aplicata 

 
3. Economie; Educatie 
antreprenoriala – Economie 
aplicata 
 

Economic / Economie 
Cibernetica si statistica 

economica / 
Finante / 

Stiinte economice / 
Management / Marketing 

94.  Finante - Credit x  

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 
(programa aprobata prin ordinul 

ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 
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95.  Managementul întreprinderii x  
96.  Management industrial x  
97.  Economia agroalimentara x  
98.  Economia serviciilor de alimentatie publica si turism x  
99.  Merceologie si managementul calitatii   x  
100.  Management în constructii, transporturi si telecomunicatii x  
101.  Informatica economica x  
102.  Economia mediului x  
103.  Studii comerciale si financiar-bancare x  

Economic / Economie 
Cibernetica si statistica 

economica / 
Finante / 

Stiinte economice / 
Management / Marketing 

104.  Economia  industriei, constructiei si transporturilor x  
Filosofie 105.  Filosofie – istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie aplicata 

 
3. Economie; Educatie 
antreprenoriala – Economie 
aplicata 
 

Relatii economice 
internationale 106.  Relatii economice internationale x  

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 
(programa apr obata prin ordinul 

ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 

* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate sau programe de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  
într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.  

Nota. La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993;  
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  

într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.  
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor de 
a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 

 principala de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

                                                            Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de 
lunga 
durata 

de 
scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs 

107.  Economie generala x  
108.  Filosofie – istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  
109.  Economie - Pedagogie x  
110.  Economia si dreptul afacerilor x  
111.  Economie matematica x  
112.  Economie mondiala x  
113.  Economia întreprinderii  x  
114.  Economia întreprinderii (în limbi straine) x  
115.  Economie si administrarea afacerilor întreprinderii x  
116.  Economia comertului, turismului si serviciilor x  
117.  Comert x  
118.  Turism si servicii x  
119.  Stiinte economice x  
120.  Politici economice x  
121.  Relatii economice internationale x  
122.  Tranzactii internationale x  
123.  Relatii comerciale si financiar-bancare interne si internationale x  
124.  Relatii comerciale si financiar-bancare x  
125.  Comert exterior x  
126.  Managementul afacerilor x  
127.  Managementul afacerilor economice x  
128.  Management si marketing în afaceri economice x  
129.  Management x  
130.  Management economico – financiar (militar) x  
131.  Gestiunea afacerilor  x  
132.  Gestiunea afacerilor (în limbi straine) x  
133.  Administrarea afacerilor x  
134.  Marketing x  
135.  Marketing si economia serviciilor x  
136.  Management – Marketing x  
137.  Management si marketing x  
138.  Marketing si economia afacerilor x  
139.  Marketing si comert exterior x  
140.  Relatii internationale si studii europene x  
141.  Managementul institutiilor europene x  
142.  Economia productiei alimentare x  
143.  Finante - Contabilitate x  
144.  Finante si contabilitate x  
145.  Managementul firmei x  
146.  Management în industrie x  
147.  Economie si educatie antreprenoriala* x  
148.  Finante si banci x  
149.  Contabilitate si informatica de gestiune x  
150.  Gestiune, contabilitate si control financiar x  
151.  Economia industriilor, constructiilor si  transporturilor x  
152.  Cibernetica si previziune economica x  
153.  Planificare si cibernetica economica x  
154.  Cibernetica economica x  

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul 
special** 

Educatie 
antreprenoriala 

Economic / Economie 
Cibernetica si statistica 

economica / 
Finante / 

Stiinte economice / 
Management / Marketing 

155.  Cibernetica si informatica economica x  

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 
(programa aprobata prin ordinul 

ministrului educatiei si cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 
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156.  Merceologie x  
157.  Economie agrara si contabilitate x  
158.  Economie agroalimentara x  
159.  Economia agroalimentara si a mediului x  
160.  Finante si asigurari x  
161.  Banci si burse de valori x  
162.  Conducerea unitatilor comerciale si de turism x  
163.  Contabilitate x  
164.  Contabilitate si economie agrara x  
165.  Economia productiei agricole si silvice x  
166.  Economia si gestiunea productiei agroalimentare x  
167.  Economia turismului x  
168.  Financiar contabil si administrativ x  
169.  Finante x  
170.  Finante, banci, contabilitate x  
171.  Management financiar - contabil x  
172.  Managementul dezvoltarii si amenajarii rurale x  
173.  Managementul sistemelor tehnico economice x  
174.  Turism  - Servicii x  
175.  Management în economia turismului si comertului international x  
176.  Asistenta manageriala x  
177.  Managementul organizatiei (militar) x  
178.  Management social x  
179.  Management financiar contabil si administrativ x  
180.  Statistica social-economica x  
181.  Statistica si previziune economica x  
182.  Finante, contabilitate, informatica x  
183.  Finante, contabilitate si informatica x  
184.  Finante si gestiunea afacerilor x  
185.  Gestiunea si analiza financiara a întreprinderilor x  
186.  Gestiunea financiara a întreprinderii x  
187.  Informatica si contabilitate x  
188.  Expertize contabile si control financiar x  
189.  Economie si sociologie rurala x  
190.  Management si turism  x  
191.  Management - Turism  x  
192.  Economia turismului intern si  international  x  
193.  Economia industriei x  
194.  Management turistic si comercial x  
195.  Management turistic si hotelier x  
196.  Management turistic, hotelier  si comercial x  
197.  Management în industrie, constructii si transporturi  x  
198.  Management în comert si turism x  
199.  Management economic* x  

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul 
special** 

Educatie 
antreprenoriala 

Economic / Economie 
Cibernetica si statistica 

economica / 
Finante / 

Stiinte economice / 
Management / Marketing 

200.  Finante - Credit x  

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 
(programa aprobata prin ordinul 

ministrului educatiei si cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 
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201.  Managementul întreprinderii x  
202.  Management industrial x  
203.  Economia agroalimentara x  
204.  Economia serviciilor de alimentatie publica si turism x  
205.  Merceologie si managementul calitatii   x  
206.  Management în constructii, transporturi si telecomunicatii x  
207.  Informatica economica x  
208.  Economia mediului x  
209.  Studii comerciale si financiar-bancare x  

Economic / Economie 
Cibernetica si statistica 

economica / 
Finante / 

Stiinte economice / 
Management / Marketing 

210.  Economia  industriei, constructiei si transporturilor x  
Filosofie 211.  Filosofie – istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul 
special** 

Educatie 
antreprenoriala 

Relatii economice 
internationale 212.  Relatii economice internationale x  

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 
(programa aprobata prin ordinul 

ministrului educatiei si cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 

* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate sau programe de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  
într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învatamântul special candidatii trebuie sa se încadreze în conditiile prevazute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 
modificarile si completarile ulterioare ori în cele prevazute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si 
inovarii nr. 5885/2009. 

 
Nota. La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(3) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993;  
(4) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  

într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.  
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Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala 
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile 
universitare de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenta 

Programa - 
proba de concurs  

213.  Economie generala x 
214.  Economie agroalimentara x 
215.  Economia mediului x 
216.  Economie si comunicare economica în afaceri   x 
217.  Economie agroalimentara si a mediului x 

ECONOMIE 

218.  Economie generala si comunicare economica                              x 
219.  Administrarea afacerilor                                         x 
220.  Administrarea afacerilor (în limbi straine)                                         x 
221.  Economia întreprinderii   x 
222.  Economia comertului, turismului si serviciilor  x 
223.  Merceologie si managementul calitatii   x 
224.  Economia firmei x 
225.  Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitatii x 
226.  Administrarea afacerilor în servicii de  ospitalitate x 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

227.  Administrarea afacerilor în comert, turism, servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

x 

FINANTE 228.  Finante si banci x 
CONTABILITATE 229.  Contabilitate si informatica de gestiune x 

230.  Cibernetica economica x 
231.  Statistica si previziune economica  x STATISTICA SI INFORMATICA 

ECONOMICA 
232.  Informatica economica x 
233.  Cibernetica economica x 
234.  Statistica si previziune economica  x CIBERNETICA, STATISTICA SI 

INFORMATICA ECONOMICA 
235.  Informatica economica x 
236.  Economie internationala  x 
237.  Afaceri internationale  x ECONOMIE SI AFACERI 

INTERNATIONALE 
238.  Economie si afaceri internationale  x 
239.  Management x 

MANAGEMENT 
240.  Managementul dezvoltarii rurale durabile x 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special**  

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING 241.  Marketing x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministru lui educatiei 

si cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învatamântul special candidatii trebuie sa se încadreze în conditiile prevazute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, 
cu modificarile si completarile ulterioare ori în cele prevazute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, 
cercetarii si inovarii nr. 5885/2009.  
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala  
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru 
studiile  

universitare de licenta              

Specializarea din cadrul 
domeniului pentru 

studiile 
universitare de licenta 

Domeniul de 
licenta 

Nivelul de  
studii 

 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs  

Economie generala 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului , serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Managemen t 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale 
durabile 

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

ECONOMIE 

1. Agro-Business 
2. Analize si strategii economice 
3. Afaceri internationale si strategii interculturale 
4. Comunicare în afaceri 
5. Dezvoltare regionala durabila 
6. Economia si administrarea afacerilor 
7. Economia si dreptul afacerilor 
8. Economia si administrarea afacerilor agroalimentare 
9. Economie ecologica 
10. Economie europeana  
11. Economie europeana si politici aplicate 
12. Economie si dezvoltare durabila 
13. Economia resurselor naturale   
14. Economia mediului 
15. Formare-Cercetare-Inovare în knoledge society 
16. Gestiunea si evaluarea proiectelor 
17. Management în retail 
18. Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si 
regionala 
19. Managementul mediului si al resurselor naturale 
20. Strategia europeana a dezvoltarii durabile 
21. Studii europene si relatii internationale     

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 
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Economie generala 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

  
ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        
Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale durabile  

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

1. Antreprenoriat 
2. Administrarea afacerilor 
3. Administrarea afacerilor comerciale  
4. Administrarea afacerilor europene 
5. Administrarea afacerilor în industria hoteliera 
6. Administrarea si auditul proiectelor de afaceri 
7. Administrarea si finantarea proiectelor de dezvoltare  
8. Administrarea afacerilor în turism, comert si servicii 
9. Administrarea  afacerilor în comert si turism 
10.  Administrarea afacerilor din turism  
11.  Administrarea afacerilor în comert 
12.  Administrarea afacerilor în turism  
13.  Administrarea afacerilor în turism si servicii 
14.  Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii 
15.  Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii de 
ospitalitate 
16.  Administrarea afacerilor în întreprinderile mici si mijlocii 
17.  Administrarea afacerilor regionale 
18.  Administrarea afacerilor internationale  
19.  Administrarea dezvoltarii regionale durabile 
20.  Administrarea serviciilor turistice 
21.  Administrarea si dezvoltarea întreprinderii de turism si sevicii 
22.  Asigurarea calitatii în afaceri  
23.  Business 
24.  Comunicare în afaceri si relatii publice ale firmei 
25.  Dezvoltare regionala  
26.  Economia si managementul serviciilor 
27.  Economia si administrarea afacerilor si industria ospitalitatii 
28.  Economia si administrarea afacerilor în turism si industria 
ospitalitatii 
29.  Economie si afaceri în industria ospitalitatii 
30.  Executive Master of Business Administration 
31.  Finante si control de gestiune 
32.  Logistica 
33.  Master of business administration  
34.  Management antreprenorial 
35.  Management în comert 
36.  Management în turism 
37.  Management european al întreprinderilor mici si mijlocii 
38.  Management hotelier 
39.  Management si marketing în turism  
40.  Management si administrarea afacerilor 
41.  Management turistic si hotelier 
42.  Managementul afacerilor 
43.  Managementul afacerilor agroalimentare si de mediu 
44.  Managementul afacerilor în comert 
45.  Managementul afacerilor în turism 
46.  Managementul afacerilor în turism si comert 
47.  Managementul calitatii, expertize si protectia c onsumatorului 
48.  Managementul calitatii 
49.  Managementul proiectelor 
50.  Marketing si negocieri în afaceri 
51.  Politici si strategii de marketing 
52.  Strategii si politici de management si marketing ale firmei 
53.  Turism cultural si agroturism  

  
x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  
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Economie generala  

Economie agroa limentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        
Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor  
Me rceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor în 
servicii de ospitalitate 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor în 
comert, turism , servicii, 
merceologie si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si informatica 
de gestiune 
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica  
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica  

Economie internationala 

Afaceri internationale 
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale 
Management 

MANAGEMENT  Managementul dezvoltarii 
rurale durabile  

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antrepreno riala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

FINANTE 

1.  Administrare fiscala 
2.  Analiza si evaluarea financiara a organizatiilor  
3.  Asigurari comerciale si sociale  
4.  Asigurari si reasigurari  
5.  Banci 
6.  Banci si politici monetare  
7.  Banci si asigurari 
8.  Banci si piete de capital 
9.  Banci si piete de capital în context european 
10.  Banci si piete financiare 
11.  Buget public, piete financiare si banci 
12.  Burse si asigurari 
13.  Economie si finante europene  
14.  Eficienta si riscuri în activitatea bancara, asigurari si piete de capital 
15.  Dezvoltare regionala 
16.  Finantarea protectiei sociale  
17.  Finante 
18.  Finantare si management în administratie publica 
19.  Finantarea si administrarea afacerilor în turism si servicii 
20.  Finante -  Asigurar i 
21.  Finante si asigurari  
22.  Finante -  banci si piete de capital 
23.  Finante si administrarea afacerilor  
24.  Finante corporative -  asigurari 
25.  Finante publice 
26.  Finante si banci – DOFIN 
27.  Finante corporative 
28.  Finante publice si securitate sociala  
29.  Finante publice si politici fiscale nationale si comunitare 
30.  Finante si strategiile financiare ale companiilor  
31.  Finante, banci, asigurari 
32.  Finante si gestiunea afacerilor  
33.  Finante si politici financiare 
34.  Finante si guvernanta publica europeana 
35.  Gestiune financiara corporativa 
36.  Gestiune fina nciara si audit în institutiile publice 
37.  Gestiune financiar - bancara 
38.  Gestiunea financiara a afacerilor 
39.  Gestiunea financiara a afacerilor în spatiul european 
40.  Management financiar 
41.  Managementul finantarii proiectelor europene 
42.  Management financiar si bursier – DAFI 
43.  Management financiar  - bancar 
44.  Management financiar  si bancar 
45.  Management financiar bancar si bursier 
46.  Management financiar  - bancar si de asigurari 
47.  Management financiar public si  privat 
48.  Managementul sistemelor bancare  
49.  Managementul riscului si actuariat 
50.  Moneda si banci 
51.  Piete de capital 
52.  Piete financiare 
53.  Politici financiare de întreprindere  
54.  Sisteme bancare europene  

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 
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Economie generala 
Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             
Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale 
durabile 

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

CONTABILITATE 

1.  Administrarea financiar contabila a întreprinderii 
2.  Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor 
3.  Analiza f inanciara si evaluare 
4.  Audit si management financiar-contabil 
5.  Audit financiar contabil 
6.  Audit financiar  si consiliere  
7.  Audit financiar -  contabil si consiliere 
8.  Audit intern 
9.  Audit si expertiza contabila 
10. Auditul si controlul agentilor economici 
11. Auditul si evaluarea  întreprinderii 
12. Concepte  si practici de audit la nivel national si international 
13. Contabilitate  
14. Contabilitate, audit si consultanta  
15. Contabilitate, audit si consultanta contabila 
16. Contabilitate  si audit 
17. Contabilitate interna tionala  
18. Contabilitate  si audit în institutii bancare  si financiare  
19. Contabilitate, control  si expertiza  
20. Contabilitate, audit si informatica de gestiune 
21. Contabilitatea si auditul afacerilor 
22. Contabilitatea si auditul în institu tii publice 
23. Contabilitate  si audit în institutiile publice 
24. Contabilitatea afacerilor 
25. Contabilitate, control, audit  
26. Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului 
27. Contabilitate  si raportari financiare conforme cu standardele 
interna tionale  
28. Contabilitate, expertiza  si audit 
29. Contabilitate, audit si control de gestiune 
30. Contabilitatea, auditul si gestiunea afacerilor  
31. Contabilitate manageriala  si audit contabil 
32. Contabilitate, audit financiar si expertiza contabila  
33. Control, audit si expertiza financiar contabila  
34. Consultanta financiar-contabila 
35. Contabilitate  si sisteme informa tice integrate în corporatii 
36. Diagnostic  si evaluare 
37. Economia proprieta tilor imobiliare 
38. Expertiza contabila  si audit 
39. Expertiza contabila  si evaluarea firmei 
40. Expertiza contabila  si evaluarea afacerilor 
41. Management contabil, audit  si control 
42. Management contabil, expertiza  si audit 
43. Management contabil si informatica de gestiune 
44. Management financiar - contabil 
45. Politici contabile, audit si control de gestiune  
46. Sisteme informatice de gestiune 
47. Sisteme informationale contabile  
48. Sistemul informational contabil în asista rea deciziilor 
manageriale 
49. Tehnici contabile  si financiare de gestiune a afacerilor 
50. Tehnici contabile si financiare pentru gestiunea afacerilor  

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  
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Economie generala  

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor  
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor în 
servicii de ospitalitate 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor în 
comert, turism, servicii, 
merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si informatica 
de gestiune 
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica  
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica  

Economie internationala 

Afaceri internationale 
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATI ONALE Economie si afaceri 

internationale 
Management 

MANAGEMENT  Managementul dezvoltarii 
rurale durabile  

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 
2. Cibernetica si economie cantitativa 
3. E-Business 
4. E-Business administration (în limba englez a) 
5. Econometrie si statistica aplicata 
6. Informatica aplicata în management 
7. Informatica economica 
8. Informatica manageriala 
9. Managementul informatizat al proiectelor 
10. Managementul afacerilor electronice 
11. Metode cantitative în economie 
12. Statistica si econometrie 
13. Statistica 
14. Statistica si actuariat în asigurari si sanatate 
15. Securitate informatica 
16. Sisteme de asistare a deciziilor economice 
17. Sisteme informationale pentru afaceri 
18. Sisteme informatice financiar-bancare 
19. Sisteme informatice manageriale 
20. Sisteme informatice pentru managementul 
resurselor si proceselor economice 

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 
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Economie generala 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        
Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMI CA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAG EMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale durabile  

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

ECONOMIE SI 
AFACERI 

INTERNATIONALE 

 
1. Administrarea afacerilor internationale 
2. Administrarea afacerilor interne si internationale a 
întreprinderilor mici si mijlocii 
3. Afaceri internationale 
4. Dezvoltare regionala 
5. Dezvoltare regionala si proiecte europene 
6. Economie si administrarea afacerilor internationale 
7. Economie si afaceri europene 
8. Economie si afaceri internationale 
9. Economie internationala si afaceri europene 
10. Finantarea si controlul afacerilor 
11. Geopolitica si relatii economice internationale 
12. Gestiunea si auditul afacerilor 
13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne si 
internationale 
14. Integrare economica europeana 
15. Integrare si afaceri europene 
16. Management si integrare europeana 
17. Management international 
18. Managementul afacerilor internationale 
19. Managementul riscului financiar international 
20. Managementul fondurilor structurale ale U.E 
21. Managem entul proiectelor internationale 
22. Negociere si administrarea afacerilor 
internationale 
23. Politici europene de dezvoltare regionala 
24. Politici si strategii de marketing 
25. Relatii economice europene 
26. Relatii economice internationale 
27. Strategia afacerilor în mediul european 
28. Studii europene 
 
 
 

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 
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Economie generala 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                      

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul c alitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale 
durabile 

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

MANAGEMENT 

1.  Achizitii, distributie, logistica 
2.  Administrare si comunicare în afaceri 
3.  Administrare si comunicare internationala în afaceri 
4.  Administrarea financiara a afacerilor 
5.  Administrarea organizatiilor de afaceri 
6.  Administrarea  si evaluarea proprieta tilor imobiliare 
7.  Antreprenoriat si administrarea afacerilor 
8.  Analiza diagnostic  si evaluarea afacerilor 
9.  Consultanta în management si dezvoltarea afacerilor  
10. Dezvoltarea economica a întreprinderii 
11. Dezvoltarea spatiului de afaceri 
12. Economie bazata pe cunostinte  si management 
13. Economie bazata pe cunoastere  si management antreprenorial 
14. Economie bazata pe cunoastere si management intreprenorial 
15. Eficienta  si risc în activitatea financiar investitionala 
16. International business management  
17. Leadership  si managementul  resurselor umane 
18. Management 
19. Management antreprenorial 
20. Management financiar - bancar 
21. Management intercultural 
22. Management în administratie si servicii publice 
23. Management organizational 
24. Management performant 
25. Management si marketing international 
26. Management si strategii de afaceri 
27. Managementul afacerilor 
28. Managementul afacerilor prin proiecte 
29. Managementul calitatii 
30. Managementul dezvoltarii regionale durabile  
31. Managementul dezvoltarii afacerilor 
32. Managementul dezvol tarii afacerilor în contextul globalizarii 
33. Managementul investitiilor 
34. Managementul institutiilor din administratia publica  
35. Managementul economic al unitatilor scolare 
36. Managementul organizatiei 
37. Managementul organizatiilor 
38. Managementul organizatiilor de turism si servicii 
39. Managementul organizatiilor publice 
40. Managementul organizatiilor sportive 
41. Managementul întreprinderilor  mici si mijlocii 
42. Managementul proiectelor  
43. Managementul proiectelor cu finantare europeana 
44. Managementul proiectelor europene 
45. Managementul resurselor umane 
46. Managementul schimbarii si dezvoltarii organizationale 
47. Managementul serviciilor de sanatate  
48. Managementul sectorului public  
49. Managementul strategic al afacerilor 
50. Managementul strategic al organizatiilor 
51. Managementul strategic al organizatiilor: Dezvoltarea spatiului 
de afaceri 
52. Managementul strategic al f irmei 
53. Managementul strategic al resurselor umane  
54. Managementul sistemelor microeconomice 
55. Managementul societa tilor  comerciale si de credit 
56. Managementul si dezvoltarea resurselor umane 
57. Managementul si evaluarea investitiilor  
58. Managementul si marketingul organiza tiei 

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
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Economie generala  

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroa limentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        
Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor  
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor în 
servicii de ospitalitate 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor în 
comert, turism, servicii, 
merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si informatica 
de gestiune 
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica  
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica  

Economie internationala 

Afaceri internationale 
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale 
Management 

MANAGEMENT  Managementul dezvoltarii 
rurale durabile  

Învatamânt 
liceal / 

 Anul de 
completare 

 

1. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala 
 
2. Economie 
aplicata 

 
3. Economie; 
Educatie 
antreprenoriala – 
Economie aplicata 
 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

MARKETING 

1. Analiza si strategie de marketing 
2. Business to business marketing 
3. Cercetari de marketing 
4. Gestiunea relatiilor cu consumatorii 
5. Management marketing 
6. Managementul marketingului 
7. Managementul relatiilor cu clientii 
8. Marketing 
9. Marketing international  
10. Marketing în afaceri 
11. Marketing online 
12. Marketing strategic 
13. Marketing si comunicare în afaceri 
14. Marketing si gestiunea organizatiei 
15. Marketingul serviciilor 
16. Marketingul si managementul firmei 
17. Marketing si managementul vânzarilor 
18. Negocieri – relatii publice 
19. Politici si strategii de marketing 
20. Publicitate si promovarea vânzarilor 
21. Relatii publice în marketing 
22. Strategii de marketing 
23. Strategii si politici de marketing 

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de economie, educatie antreprenoriala sau economie aplicata în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu 
diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care 
confera dreptul de a preda disciplinele economie, educatie antreprenoriala sau economie aplicata în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

 
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitarede masterat ) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitarede masterat ) organizate prin decizii 

ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului nr. 
84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitarede masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala  
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru 
studiile  

universitare de licenta              

Specializarea din cadrul 
domeniului pentru 

studiile 
universitare de  licenta 

Domeniul de 
licenta 

Nivelul de  
studii 

 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs  

Economie genera la 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                              
Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale 
durabile 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

ECONOMIE 

1. Agro-Business 
2. Analize si strategii economice 
3. Afaceri internationale si strategii interculturale 
4. Comunicare în afaceri 
5. Dezvoltare regionala durabila 
6. Economia si administrarea afacerilor 
7. Economia si dreptul afacerilor 
8. Economia si administrarea afacerilor agroalimentare 
9. Economie ecologica 
10.  Economie europeana  
11.  Economie europeana si politici aplicate 
12.  Economie si dezvoltare durabila 
13.  Economia resurselor naturale   
14.  Economia mediului 
15.  Formare-Cercetare-Inovare în knoledge society 
16.  Gestiunea si evaluarea proiectelor 
17.  Management în retail 
18.  Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si 
regionala 
19.  Managementul mediului si al resurselor naturale 
20.  Strategia europeana a dezvoltarii durabile 
21.  Studii europene si relatii internationale     

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
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Economie generala 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

  
ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             
Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale durabile  

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

1.  Antreprenoriat 
2.  Administrarea afacerilor 
3.  Administrarea afacerilor comerciale  
4.  Administrarea afacerilor europene 
5.  Administrarea afacerilor în industria hoteliera 
6.  Administrarea si auditul proiectelor de afaceri 
7.  Administrarea si finantarea proiectelor de dezvoltare 
8.  Administrarea afacerilor în turism, comert si servicii 
9.  Administrarea afacerilor în comert si turism 
10.Administrarea afacerilor din turism 
11.Administrarea afacerilor în comert 
12.Administrarea afacerilor în turism  
13.Administrarea afacerilor în turism si servicii 
14.Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii 
15.Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii de 
ospitalitate  
16.Administrarea afacerilor în întreprinderile mici si mijlocii 
17.Administrarea afacerilor regionale 
18.Administrarea afacerilor internationale  
19.Administrarea dezvoltarii regionale durabile 
20.Administrarea serviciilor turistice 
21.Administrarea si dezvoltarea întreprinderii de turism si sevicii 
22.Asigurarea calitatii în afaceri  
23.Business 
24.Comunicare în afaceri si relatii publice ale firmei 
25.Dezvoltare regionala  
26.Economia si managementul serviciilor 
27.Econom ia si administrarea afacerilor si industria ospitalitatii 
28.Economia si administrarea afacerilor în turism si industria 
ospitalitatii 
29.Economie si afaceri în industria ospitalitatii 
30.Executive Master of Business Administration 
31.Finante si control de gestiune 
32.Logistica 
33.Master of business administration  
34.Management antreprenorial 
35.Management în comert 
36.Management în turism 
37.Management european al întreprinderilor mici si mijlocii 
38.Management hotelier 
39.Management si marketing în turism 
40.Management si administrarea afacerilor 
41.Management turistic si hotelier 
42.Managementul afacerilor 
43.Managementul afacerilor agroalimentare si de mediu 
44.Managementul afacerilor în comert 
45.Managementul afacerilor în turism 
46.Managementul afacerilor în turism si comert 
47.Managementul calitatii, expertize si protectia consumatorului  
48.Managementul calitatii  
49.Managementul proiectelor 
50.Marketing si negocieri în afaceri 
51.Politici si strategii de marketing  
52.Strategii si politici de management si marketing ale firmei 
53.Turism cultural si agroturism 

  
x 
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Economie generala  

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                 

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        
Economia întreprinderii   

Economia  comertului, 
turismului si serviciilor  
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor în 
servicii de ospitalitate 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor în 
comert, turism, servicii, 
merceologie si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si informatica 
de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica  

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica  
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica  

Economie internationala 

Afaceri internationale 
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale 
Management 

MANAGEMENT  Managementul dezvoltarii 
rurale durabile  

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

FINANTE 

1. Administrare fiscala 
2. Analiza si evaluarea financiara a organizatiilor 
3. Asigurari comerciale si sociale  
4. Asigurari si reasigurari  
5. Banci 
6. Banci si politici monetare  
7. Banci si asigurari 
8. Banci si piete de capital 
9. Banci si piete de capital în context european 
10.  Banci si piete financiare 
11.  Buget public, piete financiare si banci 
12.  Bur se si asigurari 
13.  Economie si finante europene  
14.  Eficienta si riscuri în activitatea bancara, asigurari si piete de capital 
15.  Dezvoltare regionala 
16.  Finantarea protectiei sociale  
17.  Finante 
18.  Finantare si management în administratie publica 
19.  Finantarea si administrarea afacerilor în turism si servicii 
20.  Finante -  Asigurari 
21.  Finante si asigurari  
22.  Finante -  banci si piete de capital 
23.  Finante si administrarea afacerilor  
24.  Finante corporative -  asigurari 
25.  Finante publice 
26.  Finante si banci – DOFIN 
27.  Finante corporative 
28.  Finante publice si securitate sociala  
29.  Finante publice si politici fiscale nationale si comunitare 
30.  Finante si strategiile financiare ale companiilor  
31.  Finante, banci, asigurari 
32.  Finante si gestiunea afacerilor  
33.  Finante si politici financiare 
34.  Finante si guvernanta publica europeana 
35.  Gestiune financiara corporativa 
36.  Gestiune financiara si audit în institutiile publice 
37.  Gestiune financiar - bancara 
38.  Gestiunea financiara a afacerilor 
39.  Gestiunea financiara a afacerilor în spatiul european 
40.  Management financiar 
41.  Managementul finantarii proiectelor europene 
42.  Management financiar si bursier – DAFI 
43.  Management financiar - bancar 
44.  Management financiar si bancar 
45.  Management financiar bancar si bursier 
46.  Management financiar - bancar si de asigurari 
47.  Management financiar public si privat 
48.  Managementul sis temelor bancare  
49.  Managementul riscului si actuariat 
50.  Moneda si banci 
51.  Piete de capital 
52.  Piete financiare 
53.  Politici financiare de întreprindere  
54.  Sisteme bancare europene  

x 
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Economie generala 
Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             
Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale 
durabile 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

CONTABILITATE 

1.  Administrarea financiar contabila a întreprinderii 
2.  Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor 
3.  Analiza financiara si evaluare 
4.  Audit si management financiar-contabil 
5.  Audit financiar contabil  
6.  Audit financiar si consiliere 
7.  Audit financiar -  contabil si consiliere 
8.  Audit intern 
9.  Audit si expertiza contabila 
10.Auditul si controlul agentilor economici 
11.Auditul si evaluarea întreprinderii 
12.Concepte si practici de audit la nivel national si international 
13.Contabilitate  
14.Contabilitate, audit si consultanta  
15.Contabilitate, audit si consultanta contabila 
16.Contabilitate si audit 
17.Contabilitate internationala 
18.Contabilitate si audit în institutii bancare si financiare 
19.Contabilitate, control si expertiza  
20.Contabilitate, audit si informatica de gestiune  
21.Contabilitatea si auditul afacerilor 
22.Contabilitatea si auditul în institutii publice 
23.Contabilitate si audit în institutiile publice  
24.Contabilitatea afacerilor  
25.Contabilitate, control, audit  
26.Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului 
27.Contabilitate si raportari financiare conforme cu standardele 
internationale 
28.Contabilitate, expertiza si audit 
29.Contabilitate, audit si control de gestiune 
30.Contabilitatea, auditul si gestiunea afacerilor 
31.Contabilitate manageriala si audit contabil 
32.Contabilitate, audit financiar si expertiza contabila  
33.Control, audit si expertiza financiar contabila 
34.Consultanta financiar-contabila  
35.Contabilitate si sisteme informatice integrate în corporatii 
36.Diagnostic si evaluare 
37.Economia proprietatilor imobiliare 
38.Expertiza contabila si audit 
39.Expertiza contabila si evaluarea firmei 
40.Expertiza contabila si evaluarea afacerilor 
41.Management contabil, audit si control 
42.Management contabil, expertiza si audit 
43.Management contabil si informatica de gestiune 
44.Management financiar - contabil 
45.Politici contabile, audit si control de gestiune 
46.Sisteme informatice de gestiune 
47.Sisteme informationale contabile  
48.Sistemul informational contabil în asistarea deciziilor 
manageriale 
49.Tehnic i contabile si financiare de gestiune a afacerilor  
50.Tehnici contabile si financiare pentru gestiunea afacerilor 

x 
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Economie generala  

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor  
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia com ertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor în 
servicii de ospitalitate 

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor în 
comert, turism, servicii, 
merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si informatica 
de gestiune 
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica  
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica  

Economie internationala 

Afaceri internationale 
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale 
Management 

MANAGEMENT  Managementul dezvoltarii 
rurale durabile  

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 
2. Cibernetica si economie cantitativa 
3. E-Business 
4. E-Business administration (în limba engleza) 
5. Econometrie si statistica aplicata 
6. Informatica aplicata în management 
7. Informatica economica 
8. Informatica manageriala 
9. Sisteme de asistare a deciziilor economice 
10. Managementul informatizat al proiectelor 
11. Managementul afacerilor electronice 
12. Metode cantitative în economie 
13. Statistica si econometrie 
14. Statistica 
15. Statistica si actuariat în asigurari si sanatate 
16. Securitate informatica 
17. Sisteme informationale pentru afaceri 
18. Sisteme informatice financiar-bancare 
19. Sisteme informatice manageriale 
20. Sisteme informatice pentru managementul 
resurselor si proceselor economice 

x 
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Economie generala 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare 
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor          

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        
Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale  
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale durabile  

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

ECONOMIE SI 
AFACERI  

INTERNATIONALE 

 
1. Administrarea afacerilor internationale 
2. Administrarea afacerilor interne si internationale a 
întreprinderilor mici si mijlocii 
3. Afaceri internationale 
4. Dezvoltare regionala 
5. Dezvoltare regionala si proiecte europene 
6. Economie si administrarea afacerilor internationale 
7. Economie si afaceri europene 
8. Economie si afaceri internationale 
9. Economie internationala si afaceri europene 
10. Finantarea si controlul afacerilor 
11. Geopolitica si relatii economice internationale 
12. Gestiunea si auditul afacerilor 
13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne 
si internationale 
14. Integrare economica europeana 
15. Integrare si afaceri europene 
16. Management si integrare europeana 
17. Management international 
18. Managementul afacerilor internationale 
19. Managementul riscului financiar international 
20. Managementul fondurilor structurale ale U.E 
21. Managementul proiectelor internationale 
22. Negociere si administrarea afacerilor 
internationale 
23. Politici europene de dezvoltare regionala 
24. Politici si strategii de marketing 
25. Relatii economice europene 
26. Relatii economice internationale 
27. Strategia afacerilor în mediul european 
28. Studii europene 
 
 
 

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  

nr. 5462/ 2005) 
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Economie generala 

Economie agroalimentara 

Economia mediului 
Economie si comunicare  
economica în afaceri   
Economie agroalimentara 
si a mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             

Administrarea afacerilor                                        

Administrarea afacerilor 
(în limbi straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor 
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea afacerilor 
în servicii de ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea afacerilor 
în comert, turism, 
servicii, merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica 
Cibernetica economica 
Statistica si previziune 
economica 

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica 

Economie internationala  

Afaceri internationale  
ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATIONALE Economie si afaceri 

internationale 
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale 
durabile 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Educatie 
antreprenoriala 

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

MANAGEMENT 

1.  Achizitii, distributie, logistica 
2.  Administrare si comunicare în afaceri 
3.  Administrare si comunicare internationala în afaceri 
4.  Administrarea financiara a afacerilor 
5.  Administrarea organizatiilor de afaceri 
6.  Administrarea si evaluarea proprietatilor imobiliare 
7.  Antreprenoriat si administrarea afacerilor 
8.  Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor 
9.  Consultanta în management si dezvoltarea afacerilor  
10. Dezvoltarea economica a întreprinderii 
11. Dezvoltarea spatiului de afaceri 
12. Economie bazata pe cunostinte si management 
13. Economie bazata pe cunoastere si management antreprenorial 
14. Economie bazata pe cunoastere si management intreprenorial 
15. Eficienta si risc în activitatea financiar investitionala  
16. International business management  
17. Leadership si managementul resurselor umane 
18. Management 
19. Management antreprenorial 
20. Management financiar - bancar 
21. Management intercultural 
22. Management în administratie si servicii publice 
23. Management organizational 
24. Management performant 
25. Management si marketing international 
26. Management si strategii de afaceri 
27. Managementul afacerilor 
28. Managementul afacerilor prin proiecte 
29. Managementul calitatii 
30. Managementul dezvoltarii regionale durabile  
31. Managementul dezvoltarii afacerilor 
32. Managementul dezvoltarii afacerilor în contex tul globalizarii 
33. Managementul investitiilor  
34. Managementul institutiilor din administratia publica  
35. Managementul economic al unitatilor scolare 
36. Managementul organizatiei 
37. Managementul organizatiilor 
38. Managementul organizatiilor de turism si servicii 
39. Managementu l organizatiilor publice 
40. Managementul organizatiilor sportive 
41. Managementul întreprinderilor mici si mijlocii 
42. Managementul proiectelor  
43. Managementul proiectelor cu finantare europeana 
44. Managementul proiectelor europene 
45. Managementul resurselor umane 
46. Managementul schimbarii si dezvoltarii organizationale 
47. Managementul serviciilor de sanatate  
48. Managementul sectorului public  
49. Managementul strategic al afacerilor 
50. Managementul strategic al organizatiilor 
51. Managementul strategic al organizatiilor: Dezvoltarea spatiului 
de afaceri 
52. Managementul strategic al firmei 
53. Managementul strategic al resurselor umane  
54. Managementul sistemelor microeconomice 
55. Managementul societatilor comerciale si de credit 
56. Managementul si dezvoltarea resurselor umane 
57. Managementul si evaluarea investitiilor 
58. Managementul si marketingul organizatiei 

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 
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Economie generala  

Economie 
agroalimentara 
Economia mediului 
Economie si 
comunicare economica 
în afaceri   
Economie 
agroalimentara si a 
mediului 

ECONOMIE 

Economie generala si 
comunicare economica                             
Administrarea 
afacerilor                                        
Administrarea 
afacerilor (în limbi 
straine)                                        

Economia întreprinderii   

Economia comertului, 
turismului si serviciilor  
Merceologie si 
managementul calitatii   
Economia firmei 
Economia comertului, 
turismului, serviciilor si 
managementul calitatii 
Administrarea 
afacerilor în servicii de 
ospitalitate  

ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Administrarea 
afacerilor în comert, 
turism, servicii, 
merceologie, si 
managementul calitatii 

FINANTE  Finante si banci 

CONTABILITATE Contabilitate si 
informatica de gestiune 
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA 

Informatica economica  
Cibernetica economica  
Statistica si previziune 
economica  

CIBERNETICA, 
STATISTICA SI 
INFORMATICA 
ECONOMICA Informatica economica  

Economie 
internationala 
Afaceri internationale 

ECONOMIE SI 
AFACERI 
INTERNATI ONALE Economie si afaceri 

internationale 
Management 

MANAGEMENT  Managementul 
dezvoltarii rurale 
durabile 

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul 
special** 

Educatie  
antreprenoriala  

STIINTE 
ECONOMICE 

MARKETING Marketing 

MARKETIN G 

1. Analiza si strategie de marketing 
2. Business to business marketing 
3. Cercetari de marketing 
4. Gestiunea relatiilor cu consumatorii 
5. Management marketing 
6. Managementul marketingului 
7. Managementul relatiilor cu clientii 
8. Marketing 
9. Marketing international  
10. Marketing în afaceri  
11. Marketing online 
12. Marketing strategic 
13. Marketing si comunicare în afaceri  
14. Marketing si gestiunea organizatiei  
15. Marketingul serviciilor 
16. Marketingul si managementul firmei 
17. Marketing si managementul vânzarilor 
18. Negocieri – relatii publice 
19. Politici si strategii de marketing 
20. Publicitate si promovarea vânzarilor 
21. Relatii publice în marketing 
22. Strategii de marketing 
23. Strategii si politici de marketing 

x 

ECONOMIE 
SI 

EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  
nr. 5462/ 2005) 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învatamântul special candidatii trebuie sa se încadreze în conditiile prevazute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile 
ulterioare ori în cele prevazute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5885/2009.  

 
Nota. (1) Încadrarea pe catedre de economie, educatie antreprenoriala sau economie aplicata în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii 

universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplinele economie, educatie 
antreprenoriala sau economie aplicata în conformitate cu prevederile  prezentului Centralizator. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din 
cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate  
(ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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CJAPP / Cabinet asistenta psihopedagogica 

           Post : Profesor în centre si cabinete de asistenta psihopedagogica 
 Învatamânt preunive rsitar 

Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 
candidatilor de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina  
principala 

de încadrare) 

PROFILUL / DOMENIUL 
 
Nr. 
crt. 

                                                        Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de 
lunga 
durata 

de 
scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs  

1. Psihologie  x  
2. Psihologie si asistenta sociala  x  
3. Filosofie – istorie (absolventii promotiilor 1978- 1994)  x  
4. Psihologie - Pedagogie  x  
5. Psihopedagogie - Cibernetica x  
6. Psihologie si Stiintele educatiei x  
7. Psihologie si psihopedagogie speciala  x  
8. Psihopedagogie  x  
9. Psihosociologie   x  
10.  Psihosociologie  (+ militar) x  
11.  Psihosociologie – Informatii (militar) x  
12.  Sociologie -  Psihologie  x  
13.  Psihopedagogie speciala x  
14.  Psihopedagogie spec iala si asistenta sociala x  
15.  Pedagogie  x  
16.  Pedagogie sociala x  
17.  Pedagogie -  Limba si literatura româna  x  
18.  Pedagogie -  Limba si literatura maghiara x  
19.  Pedagogie -  Limba straina/materna x  
20.  Sociologie  x  
21.  Sociologie – Politologie  x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

22.  Sociologie – Etnologie  x  
PSIHOLOGIE 23.  Psihologie  x  

24.  Pedagogie  x  
25.  Pedagogie -  învatatori x  STIINTE ALE EDUCATIEI 
26.  Psihopedagogie speciala x  

SOCIOLOGIE 27.  Sociologie  x  

SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 28.  Sociologie -  Psihologie  x  

29.  Filosofie – Sociologie x  
30.  Filosofie – Psihologie x  
31.  Filosofie – istorie (absolventii promotiilor 1978- 1994)  x  
32.  Pedagogie -  Limba si literatura româna  x  
33.  Pedagogie -  Limba si literatura maghiara x  
34.  Pedagogie -  Limba straina/materna x  
35.  Psihopedagogie speciala, secundar limba si literatura româna x  

FILOSOFIE 

36.  Psihologie  x  

CJAPP / 
 

Cabinet asistenta 
psihopedagogica 

(nivel liceal) /  
 

Cabinet asistenta 
psihopedagogica 

 

Profesor în centre 
si cabinete de 

asistenta 
psihopedagogica 

STIINTE ALE COMUNICA RII 37.  Psihosociologie - Informatii x  
38.  Pedagogie   x 
39.  Psihologie si psihopedagogie speciala   x 
40.  Pedagogie speciala   x 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
41.  Psihopedagogie speciala  x 

PPEDAGOGIE 42.  Pedagogie speciala   x 

Cabinet asistenta 
psihopedagogica 

Profesor în centre 
si cabinete de 

asistenta 
psihopedagogica 

STIINTE ALE EDUCATIEI 43.  Pedagogie   x 

CONSILIERE 
PSIHOPEDAGOGICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:  
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993;     
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar 

care dau dreptul de a profesa  într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II,   din Legea învatamântului nr. 84/1995, 
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidatilor  de a se înscrie si de a participa  la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  Postul 
Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 
studiile 

universitare de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare de 

licenta 

Programa - 
proba de concurs  

44.  Pedagogie                  x STIINTE ALE 
EDUCATIEI                       45.  Psihopedagogie speciala x 

PSIHOLOGIE 46.  Psihologie                  x 
STIINTE SOCIALE 

SI POLITICE  

SOCIOLOGIE 47.  Sociologie x 

Cabinet asistenta 

psihopedagogica 

 

Profesor în centre 
si cabinete de 

asistenta 
psihopedagogica 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII 48.  Psihologie - informatii x 

CONSILIERE 
PSIHOPEDAGOGICA 

(programa aprobata pr in ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si 
de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra  

(Disciplina principala  
de încadrare)  

Domeniul 
fundamental 

Domeniul 
pentru studiile  
universitare de 

licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile  
universitare de 

licenta  

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs  

Pedagogie 

Psihopedagogie 
speciala STIINTE ALE 

EDUCATIEI  
Pedagogia 
învatamântului 
primar si prescolar 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE 

SOCIOLOGIE Sociologie 
STIINTE 

MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - 
informatii 

STIINTE ALE 
EDUCATIEI 

1.  Consiliere scolara si dezvoltarea carierei 
2.  Consiliere scolara 
3.  Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica 
4.  Consiliere psihopedagogica si integrare educationala  
5.  Managementul si dezvoltarea carierei 
6.  Medierea conflictelor în educatie  

Pedagogie 

Psihopedagogie 
speciala  

STIINTE ALE 
EDUCATIEI  

Pedagogia 
învatamântului 
primar si prescolar 

PSIHOLOGIE Psihologie 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE 

SOCIOLOGIE Sociologie 

CJAPP / 
 

Cabinet 
asistenta 

psihopedagogica 
(nivel liceal) /  

 
Cabinet 
asistenta 

psihopedagogica 

Profesor în centre 
si cabinete de 

asistenta 
psihopedagogica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - 
informatii 

PSIHOLOGIE 

1.  Consiliere scolara si resurse umane în organizatie 
2.  Consiliere în scoala: dezvoltare si sanatate mintala  
3.  Consultanta si interventie psihologica  
4.  Consiliere genetica 
5.  Consiliere familiala si de cuplu 
6.  Cunoasterea si combaterea criminalitatii 
7.  Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei 
8.  Evaluarea, formarea si consilierea psihologica a personalului 
9.  Managementul resurselor umane  
10. Psihologia medierii conflictelor 
11. Psihologia muncii si transporturilor 
12. Psihologia muncii, psihologie organizationala si a transporturilor 
13. Psihologia personalitatii 
14. Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala  
15. Psihologia resurselor umane  
16. Psihologia sanatatii 
17. Psihologie clinica 
18. Psihologie clinica – evaluare si interventie t erapeutica  
19. Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie 
20. Psihologie clinica si psihoterapie  
21. Psihologie clinica si consiliere psihologica 
22. Psihologia educatiei 
23. Psihologie educationala si consiliere 
24. Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala 
25. Psihologie militara 
26. Psihologie sportiva 
27. Psihologie scolara si consiliere educationala  
28. Psihologie organizationala si resurse umane 
29. Psihologie organizationala si a conducerii 
30. Psihologie organizationala: diagnoza si interventie în organizatii 
31. Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si 
dezvoltare personala  
32. Psihodiagnoza complexa a personalitatii 
33. Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica 
34. Psihoterapii cognitiv comportamentale  
35. Relatii umane si comunicare 
36. Tehnici de comunicare si influenta sociala  
37. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea 
potentialului uman 
38. Terapii de cuplu si de familie  

x 

CONSILIERE 
PSIHOPEDAGOGICA 
(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 
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Pedagogie  

Psihopedagogie 
speciala  

STIINTE ALE 
EDUCATIEI 

Pedagogia 
învatamântului 
primar si prescolar  

PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE 

SOCIOLOGIE Sociologie  

CJAPP / 
 

Cabinet asistenta 
psihopedagogica 

(nivel liceal) /  
 

Cabinet asistenta 
psihopedagogica 

Profesor în centre 
si cabinete de 

asistenta 
psihopedagogica 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - 
informatii 

SOCIOLOGIE 

1.  Analiza si diagnoza sociala  
2.  Antropologie sociala si management cultural 
3.  Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala  
4.  Antropologie aplicata  
5.  Asistenta si dezvoltare comunitara  
6.  Administrarea afacerilor 
7.  Analiza informatiilor 
8.  Antropologie  
9.  Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala  
10. Cercetare în sociologie  
11. Research in sociology  
12. Cercetare sociologica avansata  
13. Comunicare, mass media si societate  
14. Comunic are, societate si mass media  
15. Comunicare interculturala  
16. Devianta sociala si criminalitate  
17. Demografie - Populatie si Dezvoltare  
18. Dezvoltare comunitara si integrare europeana 
19. Dezvoltare sociala si institutionala  
20. Gestiunea campaniilor de imagine 
21. Gestiunea si dezvoltarea resursei umane 
22. Gestiunea resurselor umane 
23. Leadership si management organizational 
24. Managementul strategic al dezvoltarii sociale 
25. Managementul resurselor umane 
26. Managementul resurselor umane în administrarea organizatiilor 
27. Management intercultural 
28. Negociere si mediere în organizatii 
29. Politici publice si management în administratia publica 
30. Politici sociale si protectie sociala 
31. Selectia si gestiunea resurselor umane 
32. Securitate comunitara si controlul violentei 
33. Societate, comunicare si mass-media  
34. Sociologia consumului si marketing 
35. Sociologie aplicata în conducerea institutiilor publice si a ONG- urilor 
36. Sociologie aplicata în dezvoltarea locala  
37. Sociologia dezvoltarii si securitatii europene 
38. Sociologia institutiilor administrative si institutiilor de socializare,  resocializare 
39. Sociologia muncii si comportament organizational 
40. Sondaje de opinie, marketing si publicitate 
41. Studii de securitate 
42. Studii fundamentale în sociologie 

Pedagogie  

Psihopedagogie 
speciala  STIINTE ALE 

EDUCATIEI 
Pedagogia 
învatamântului 
primar si prescolar  

PSIHOLOGIE Psihologie  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE 

SOCI OLOGIE Sociologie  

  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - 
informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie – informatii 

x 

CONSILIERE 
PSIHOPEDAGOGICA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii  
nr. 5287/ 2004) 

Nota. (1) Încadrarea pe posturi de profesor în centre si cabinete de asistenta psihopedagogica în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii 
universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a ocupa posturi de profesor în centre si cabinete 
de asistenta psihopedagogica în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 
 

(2) La programele de studii de maste r acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din 
cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate 
(ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

         Post: Profesor logoped* 

 Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate /autorizate provizoriu, care dau dreptul 
candidatilor de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare)  
PROFILUL / DOMENIUL Nr. 

crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de 
lunga 
durata 

de 
scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs  

1. Psihologie x  
2. Psihologie si asistenta sociala x  
3. Psihologie si psihopedagogie speciala x  
4. Psihopedagogie speciala x  
5. Psihopedagogie speciala si asistenta sociala x  
6. Filosofie - istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  
7. Pedagogie x  
8. Pedagogie sociala x  
9. Pedagogie – Limba si literatura româna x  
10.  Pedagogie – Limba si literatura maghiara x  
11.  Pedagogie – Limba straina/materna x  
12.  Psihologie – Pedagogie x  
13.  Psihopedagogie - Cibernetica x  
14.  Psihologie si Stiintele educatiei x  
15.  Sociologie – Psihologie  x  
16.  Psihopedagogie x  
17.  Psihosociologie x  
18.  Psihosociologie (+ militar) x  

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

19.  Psihosociologie – Informatii (militar) x  
20.  Pedagogie - Limba si literatura româna  x  
21.  Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  
22.  Pedagogie - Limba straina/materna x  
23.  Filosofie – Psihologie x  
24.  Filosofie - istorie (absolventii promotiilor 1978-1994)  x  
25.  Psihologie x  

FILOSOFIE 

26.  Psihopedagogie speciala, secundar limba si literatura româna x  
PSIHOLOGIE 27.  Psihologie x  

28.  Pedagogie x  
29.  Pedagogie - învatatori x  STIINTE ALE EDUCATIEI 
30.  Psihopedagogie speciala x  

SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE 31.  Sociologie - Psihologie x  
STIINTE ALE COMUNICARII 32.  Psihosociologie – informatii x  

33.  Pedagogie  x 
34.  Psihologie si psihopedagogie speciala  x 
35.  Psihopedagogie speciala  x 

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 

36.  Pedagogie speciala  x 
STIINTE ALE EDUCATIEI 37.  Pedagogie  x 

Centre 
logopedice 

interscolare/ 
Cabinete 

logopedice 
scolare 

Profesor logoped 

PEDAGOGIE 38.  Pedagogie speciala  x 

PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALA  

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar 

care dau dreptul de a profesa   într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995,  
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
* Absolventii învatamântului superior cu specializarile mentionate în tabel sunt exceptati de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificarile  si 
completarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  Postul 
Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 
studiile 

universitare de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare de 

licenta 

Programa - 
proba de concurs  

39. Pedagogie                  x STIINTE ALE 
EDUCATIEI                       40. Psihopedagogie speciala x STIINTE SOCIALE 

SI POLITICE  
PSIHOLOGIE 41. Psihologie                  x 

Centre 
logopedice 

interscolare/ 
Cabinete 

logopedice 
scolare  

Profesor logoped 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII 

STIINTE MILITARE 
SI INFORMATII 

42. Psihologie - informatii x 

PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALA  

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

* Absolventii învatamântului superior cu speci alizarile mentionate în tabel sunt exceptati de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificarile  si 
completarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 
principala  

de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul 
pentru studiile  
universitare de 

licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile  
universitare de licenta 

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de concurs  

PSIHOLOGIE Psihologie  

Pedagogie                  

Psihopedagogie 
speciala  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           STIINTE ALE 

EDUCATIEI             
Psihopedagogia 
învatamântului primar 
si prescolar 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

PSIHOLOGIE 

1.  Consiliere scolara si resurse umane în organizatie  
2.  Consiliere în scoala: dezvoltare si sanatate mintala  
3.  Consultanta si interventie psihologica 
4.  Consiliere genetica  
5.  Consiliere familiala si de cuplu 
6.  Cunoasterea si combaterea criminalitatii 
7.  Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei 
8.  Evaluarea, formarea si consilierea psihologica a personalului  
9.  Managementul resurselor umane 
10. Psihologia medierii conflictelor  
11. Psihologia muncii si transporturilor 
12. Psihologia muncii, psihologie organizationala si a transporturilor 
13. Psihologia personalitatii 
14. Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala  
15. Psihologia resurselor umane 
16. Psihologia sanatatii 
17. Psihologie clinica 
18. Psihologie clinica – evaluare si interventie terapeutica 
19. Psihologie clinica, consiliere psihologica si ps ihoterapie 
20. Psihologie clinica si psihoterapie  
21. Psihologie clinica si consiliere psihologica 
22. Psihologia educatiei 
23. Psihologie educationala si consiliere 
24. Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala  
25. Psihologie militara  
26. Psihologie sportiva  
27. Psihologie scolara si consiliere educationala  
28. Psihologie organizationala si resurse umane 
29. Psihologie organizationala si a conducerii 
30. Psihologie organizationala: diagnoza si interventie în organizatii 
31. Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si dezvoltare 
personala  
32. Psihodiagnoza complexa a personalitatii 
33. Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica  
34. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 
35. Relatii umane si comunicare 
36. Tehnici de comunicare si influenta sociala  
37. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea 
potentialului uman 
38. Terapii de cuplu si de familie  

PSIHOLOGIE Psihologie 

Pedagogie                  
Pedagogia 
învatamântului primar 
si prescolar 

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

Psihopedagogie 
speciala  

Centre logopedice 
interscolare/ 

Cabinete 
logopedice scolare 

Profesor logoped 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII  

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII 

 
Psihologie -Informatii  

x 

PSIHOPEDAGOGIE  
SPECIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 
5287/ 2004) 
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PSIHOLOGIE Psihologie  

Pedagogie                  

Psihopedagogie 
speciala  

STIINTE 
SOCIALE SI 
POLITICE           STIINTE ALE 

EDUCATIEI             
Pedagogia 
învatamântului primar 
si prescolar 

Centre 
logopedice 

interscolare/ 
Cabinete 

logopedice 
scolare 

Profesor logoped 

STIINTE 
MILITARE SI 
INFORMATII  

STIINTE 
MILITA RE SI 
INFORMATII 

Psihologie - informatii 

STIINTE ALE 
EDUCATIEI             

1.  Consiliere psihopedagogica  si integrare educationala  

2.  Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica 

3.  Consiliere si interventie în educatia incluziva 

4.  Diagnoza si interventie la persoanele cu cerinte speciale 

5.  Terapia logopedica în procesele de comunicare 

6.  Psihopedagogia scolii incluzive 

7.  Terapia limbajului si audiologie educationala  

8.  Terapii si compensare în tulburari de comunicare 

9.  Educatie incluziva  

10. Management, consiliere si asistenta psihopedagogica în institutiile incluzive 

 

x 

PSIHOPEDAGOGIE  
SPECIALA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 
5287/ 2004) 

* Absolventii învatamântului superior cu specializarile mentionate în tabel sunt exceptati de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificarile  si 
completarile ulterioare. 

Nota. (1) Încadrarea pe posturi de profesor logoped în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii universitare de 
licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a ocupa posturi de profesor 
logoped în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 
 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului 
nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

                                         Disciplina: Istorie  

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de 
a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare)  

PROFILUL / 
DOMENIUL 

Nr. 
crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de 
lunga 
durata 

de scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs  

1. Istorie x  
2. Istorie (în limbi straine) x  
3. Istorie - Limba si literatura româna x  
4. Istorie - Limba si literatura straina/materna x  
5. Istorie - Filosofie x  
6. Istorie - Geografie x  
7. Istorie - Arheologie x  
8. Istorie - Muzeologie x  
9. Istorie - Istoria artei x  
10. Istorie - Jurnalistica x  
11. Istorie - Biblioteconomie x  
12. Istorie - Jurnalism x  
13. Arhivistica si Istorie x  
14. Istorie – Filologie clasica x  
15. Istorie – Studii iudaice x  
16. Istorie – Relatii internationale si studii europene x  
17. Istorie – Bibliologie si biblioteconomie x  
18. Istorie – Arhivistica si muzeologie x  
19. Arhivistica si muzeologie x  

Istorie ISTORIE 

20. Istorie - Antropologie x  
Istorie – Geografie (*) ISTORIE 21. Istorie - Geografie x  
1. Istorie – Limba engleza (*) 
2. Istorie ISTORIE 22. Istorie – Limba si literatura engleza x  

1. Istorie – Limba franceza (*) 
2. Istorie ISTORIE 23. Istorie – Limba si literatura franceza x  

1. Istorie – Limba germana (*) 
2. Istorie ISTORIE 24. Istorie – Limba si literatura germana x  

1. Istorie – Limba rusa (*) 
2. Istorie ISTORIE 25. Istorie – Limba si literatura rusa x  

26. Limba si literatura româna - Istorie x  FILOLOGIE 27. Limba si literatura straina/materna - Istorie x  
FILOSOFIE 28. Filosofie - Istorie x  Istorie 

GEOGRAFIE 29. Geografie – Istorie x  
Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE 30. Geografie – Istorie x  

ARHIVISTICA 31. Arhivistica – Istorie (militar) x  
32. Teologie ortodoxa – Istorie x  
33. Teologie ortodoxa didactica – Istorie x  
34. Teologie romano-catolica – Istorie x  
35. Teologie romano-catolica didactica – Istorie x  
36. Teologie greco-catolica - Istorie x  
37. Teologie greco-catolica didactica - Istorie x  
38. Teologie reformata - Istorie x  

Învatamânt liceal / 
  Anul de 

completare/ 
Învatamânt 
gimnazial/ 

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul 
special** 

Istorie TEOLOGIE 

39. Teologie reformata didactica - Istorie x  

ISTORIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 
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40. Istorie  x ISTORIE 
41. Istorie – Geografie  x Istorie 

FILOLOGIE 42. Limba si literatura româna - Istorie  x 
Istorie – Geografie (*) ISTORIE 43. Istorie – Geografie  x 

Istorie GEOGRAFIE 44. Geografie – Istorie  x 

Învatamânt gimnazial/   
Anul de completare/ 

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul special** 
Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE 45. Geografie – Istorie  x 

ISTORIE 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

         Nota  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o 
noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.  

(*) Numai pentru mediul rural 
 
 

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 
candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala 
de încadrare)  

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile 
universitare de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenta 

Programa - 
proba de concurs 

46. Arheologie x 
47. Arhivistica x 
48. Istorie x 
49. Istoria artei x 

  Învatamânt 
gimnazial / 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special**  

Istorie 
STIINTE 

UMANISTE     ISTORIE 

50. Muzeologie x 

ISTORIE 
(programa aprobata prin ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 5287/ 2004) 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de 
titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala 
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru 
studiile 

universitare de licenta              

Specializarea din cadrul 
domeniului pentru studiile  

universitare de licenta 

Domeniul de 
licenta 

Nivelul de  
studii 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de 
concurs  

Arheologie 
 

Arhivistica 

Istorie 
 

Istoria artei 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare/ 
Învatamânt 
gimnazial/ 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Istorie 
STIINTE 

UMANIST
E      

ISTORIE 

Muzeologie 
 

ISTORIE 

1.  Arhivistica contemporana 
2.  Antropologie si istorie europeana  
3.  Arheologie, civilizatie si arta antica 
4.  Arheologie si studii clasice 
5.  Arheologie interdisc iplinara 
6.  Cercetarea si valorificarea patrimoniului cultural 
7.  Comunismul în România din perspectiva interferentelor central si sud-est europene  
8.  Elite politice românesti (secolele XVIII-XX) 
9.  Elitele, cultura si constructia europeana 
10. Europa Centrala si de Sud-Est în  primul mileniu al erei crestine 
11. Institutii si ideologii ale puterii în Europa 
12. Integrarea europeana 
13. Interfete culturale în preistorie si antichitate  
14. Istoria evreilor si ebraistica 
15. Istoria ideii de Europa 
16. Istoria comunismului în România       
17. Istoria artei si filosofia culturii 
18. Istoria artei  
19. Istoria ideilor si mentalitatilor 
20. Istoria si practica  relatiilor internationale 
21. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  
22. Istoria si socio-antropologia epocii moderne 
23. Istoria Europei de Sud-Est 
24. Istoria vestului românesc  
25. Istoria relatiilor internationale la începutul secolului XXI 
26. Istoria românilor  si a României în context european (sec. XIV - XX)  
27. Istoria regionala a Europei Centrale si de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) 
28. Istorie mondiala, sisteme si relatii internationale  
29. Istorie si civilizatie europeana 
30. Limbi vechi si paleografii 
31. Managementul relatiilor internationale si cooperarii  transfrontaliere 
32. Managementul institutiilor de cercetare istorica si socio-politica  
33. Muzeologie si restaurare 
34. Muzeologie. Cercetarea si protejarea patrimoniului cultural 
35. Muzeologia si conservarea patrimoniului în societatea contemporana 
36. Patrimoniu si turism cultural 
37. Preistoria spatiului Carpato-Dunarean în contextual arheologiei sistemice  
38. Politici sociale în context european  
39. Politica si societate în secolul XX  
40. Politica mondiala si europeana 
41. Protejarea si valorificarea patrimoniului istoric 
42. Protejarea, valorificarea si managementul patrimoniului 
43. Relatii, institutii si organizatii internationale  
44. Relatii internationale în sec. XIX - XXI. Istorie si  diplomatie 
45. Relatiile internationale ale României în secolul XX 
46. Relatiile internationale ale României în secolele XIX - XX 
47. România în secolul XX 
48. Români în istoria  Europei 
49. Romanitate orientala. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) 
50. Societate, arta, identitati în Europa Centrala. De la medieval la modernitate 
51. Spatiul românesc între Orient si Occident 
52. Sud-estul european si centrele de putere 
53. Studii moderne 
54. Studii sud-est europene 
55. Studii egeo-mediteraniene 
56. Studii medievale  
57. Studii euroregionale si relatii transfrontaliere 
58. Studii europene   
59. Transilvania în istoria culturala a Europei Centrale  
60. Traditie si inovatie în turismul cultural si religios 
61. Unitatea istoriei europene         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTORIE 
(programa aprobata 

prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5287/ 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de istorie în  baza studiilor un iversitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile 
cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a ocupa catedre de istorie în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul institutiilor 
de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate  (ciclul II de studii universitare de 
masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 (**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învatamântul special candidatii trebuie sa se încadreze în conditiile prevazute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare ori în cele prevazute la art. 1 
alin. (25) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5885/2009. 
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

                                   Disciplina: Istoria si traditiile minoritatii maghiare  

Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de 

a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare)  
PROFILUL / DOMENIUL Nr. 

crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de lunga 
durata 

de 
scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs  

1. Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x x 
2. Istorie -  Limba si literatura maghiara x  
3. Istorie –  Filozofie (studii absolvite în limba maghiara) x  
4. Istorie –  Geografie (studii absolvite în limba maghiara)  x x 
5. Istorie –  Arheologie (studii absolvite în limba maghiara) x  
6. Istorie –  Muzeologie (studii absolvite în limba maghiara) x  
7. Istorie -  Istoria artei (studii absolvite în limba maghiara) x  
8. Istorie –  Jurnalistica (studii absolvite în limba maghiara) x  
9. Istorie –  Biblioteconomie (studii absolvite în limba maghiara) x  
10. Istorie –  Jurnalism (studii absolvite în limba maghiara) x  
11. Arhivistica si Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
12. Istorie –  Filologie clasica (studii absolvite în limba maghiara)  x  
13. Istorie –  Relatii internationale si studii europene (studii absolvite în limba maghiara) x  
14. Istorie –  Bibliologie si biblioteconomie (studii absolvite în limba maghiara) x  

ISTORIE 

15. Istorie –  Arhivistica si muzeologie (studii absolvite în limba maghiara) x  
GEOGRAFIE 16. Geografie –  Istorie (studii absolvite în limba maghiara)  x x 
FILOSOFIE 17. Filosofie – Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  

18. Limba si literatura maghiara -  Istorie x  
19. Limba si literatura maghiara x x 
20. Limba si literatura maghiara – Limba si literatura româna   x  
21. Limba si literatura maghiara – Limba si literatura straina/materna  x  
22. Limba si literatura maghiara – Limba straina/materna  x  
23. Limba si literatura maghiara – Etnologie maghiara x  
24. Limba si literatura maghiara – Etnologie x  
25. Limba si literatura maghiara – Etnografie x  
26. Etnografie -  Limba si literatura maghiara x  
27. Etnologie maghiara -  Limba si literatura maghiara x  
28. Etnologie - Limba si literatura maghiara x  
29. Etnografie – Limba si literatura româna  (studii absolvite în limba maghiara) x  
30. Etnografie – Limba si literatura straina/materna (studii absolvite în limba maghiara) x  
31. Etnografie maghiara x  
32. Etnologie maghiara x  
33. Limba si literatura româna -  Limba si literatura maghiara x  
34. Limba si literatura straina/materna – Limba si literatura maghiara x  
35. Limba straina/materna – Limba si literatura maghiara x  
36. Limbi si literaturi straine (maghiara) x  
37. Traducatori (maghiara)  x  
38. Traducere –  Interpretariat (maghiara) x  

FILOLOGIE 

39. Traducere si interpretare (maghiara) x  
ISTORIE 40. Istorie -  Limba si literatura maghiara x  

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

Învatamânt  
gimnazial 

Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare 

FILOSOFIE 44. Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  

ISTORIA SI 
TRADITIILE 

MINORITATII 
MAGHIARE 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei,  

cercetarii si tineretului  
 nr. 2600/ 2007) 
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45. Teologie romano-catolica – Limba si literatura maghiara x  
46. Teologie romano-catolica – Litere (Limba si literatura maghiara) x  
47. Teologie romano-catolica didactica –  Limba si literatura maghiara x  
48. Teologie greco-catolica –  Limba si literatura maghiara x  
49. Teologie greco-catolica  didactica – Limba si lit eratura maghiara x  
50. Teologie reformata didactica -  Limba si literatura maghiara x  
51. Teologie reformata - Limba si literatura maghiara x  
52. Teologie reformata –  Litere (Limba si literatura maghiara) x  
53. Teologie romano-catolica – Istori e (studii absolvite în limba maghiara) x  
54. Teologie romano-catolica didactica –  Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
55. Teologie greco-catolica - Istorie (studii absolvite în limba maghiara)  x  
56. Teologie greco-catolica didactica -  Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
57. Teologie reformata - Istorie (studii absolvite în limba maghiara)  x  

Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare TEOLOGIE 

58. Teologie reformata didactica -  Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
59. Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x x 
60. Istorie – Limba si literatura maghiara x  ISTORIE 
61. Istorie – Geografie (studii absolvite în limba maghiara)  x x 

FILOLOGIE 62. Limba si literatura maghiara – Istorie x  
63. Teologie romano-catolica – Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
64. Teologie romano-catolica didactica –  Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
65. Teologie greco-catolica - Istorie (studii absolvite în limba maghiara)  x  
66. Teologie greco-catolica didactica -  Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
67. Teologie reformata - Istorie (studii absolvite în limba maghiara)  x  

Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare -  

Istorie 
TEOLOGIE 

68. Teologie reformata didactica -  Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x  
ISTORIE 69. Istorie - Limba si literatura maghiara x  

GEOGRAFIE 70. Geografie  -  Limba si literatura maghiara x  
71. Limba si literatura maghiara -  Istorie x  
72. Limba si literatura maghiara x x 
73. Limba si literatura maghiara –  Limba si literatura româna   x  

FILOLOGIE 

74. Limba si literatura maghiara –  Limba si literatura straina/materna  x  
75. Limba si literatura maghiara – Limba straina/materna  x  
76. Limba si literatura maghiara – Etnologie maghiara x  
77. Limba si literatura maghiara – Etnologie x  
78. Limba si literatura maghiara – Etnografie x  
79. Etnografie maghiara - Limba si literatura maghiara x  
80. Etnografie maghiara – Limba si literatura româna x  
81. Etnografie maghiara – Limba si literatura straina/materna x  
82. Limba si literatura straina/materna – Limba si literatura maghiara x  
83. Limba straina/materna – Limba si literatura maghiara x  
84. Limbi si literaturi straine (maghiara) x  
85. Traducatori (maghiara) x  
86. Traducere – Interpretariat (maghiara) x  

FILOLOGIE 

87. Traducere si interpretare (maghiara) x  
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 88. Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  

FILOSOFIE 89. Pedagogie - Limba si literatura maghiara x  
90. Teologie romano-catolica – Limba si literatura maghiara x  
91. Teologie romano-catolica – Litere (Limba si literatura maghiara) x  
92. Teologie romano-catolica didactica – Limba si literatura maghiara x  
93. Teologie greco-catolica – Limba si literat ura maghiara x  
94. Teologie greco-catolica  didactica – Limba si literatura maghiara x  
95. Teologie reformata didactica - Limba si literatura maghiara x  
96. Teologie reformata - Limba si literatura maghiara x  

Învatamânt  
gimnazial 

Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare -  

Limba si literatura 
maghiara 

 

TEOLOGIE 

97. Teologie reformata – Litere (Limba si literatura maghiara) x  

ISTORIA SI 
TRADITIILE 

MINORITATII 
MAGHIARE  

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei,  

cercetarii si tineretului   
nr. 2600/ 2007) 
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98. Teologie romano-catolica – Limba si literatura maghiara x  Istoria si traditiile 

minoritatii maghiare - 
Religie romano catolica 

TEOLOGIE 
99. Teologie romano-catolica didactica – Limba si literatura maghiara x  

100.  Teologie greco -catolica – Limba si literatura maghiara x  Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare - 
Religie greco-catolica 

TEOLOGIE 101.  Teologie greco -catolica  didactica – Limba si literatura maghiara x  

102.  Teologie reformata didactica - Limba si literatura maghiara x  

Învatamânt  
gimnazial 

Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare - 

Religie reformata 
TEOLOGIE 

103.  Teologie reformata - Limba si literatura maghiara x  

ISTORIA SI 
TRADITIILE 

MINORITATII 
MAGHIARE  

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei,  

cercetarii si tineretului   
nr. 2600/ 2007) 

         Nota  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:   
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializa re) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa   
într-o noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.  

 
 
 
 
 
 

Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 
candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala 
de încadrare)  

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile 
universitare de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenta 

Programa - 
proba de concurs 

1. Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare 

 
2. Istoria si traditiile 

minoritatii maghiare - 
Istorie 

STIINTE 
UMANISTE     

ISTORIE 104. Istorie (studii absolvite în limba maghiara) x 

105. Etnologie maghiara x Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare 

STIINTE 
UMANISTE     

STUDII CULTURALE 
106. Etnologie (studii absolvite în limba maghiara) x 
107. Limba si literatura maghiara               x 

108. Limba si literatura româna  - Limba si literatura 
maghiara               

x 

109. Limba si literatura maghiara  - Limba si 
literatura straina/materna               x 

Învatamânt  
gimnazial 1. Istoria si traditiile 

minoritatii maghiare 
 

2. Istoria si traditiile 
minoritatii maghiare - 

Limba si literatura 
maghiara 

 

STIINTE 
UMANIST E     

LIMBA SI LITERATURA 

110. Limba si literatura straina/materna  - Limba si 
literatura maghiara               

x 

ISTORIA SI TRADITIILE 
MINORITATII MAGHIARE  

(programa aprobata prin ordinul ministrului 
educatiei,  cercetarii si tineretului   

nr. 2600/ 2007) 
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

                                         Disciplina: Geografie  

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor de a 
se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

 
Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina principala 

de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL 

Nr. 
crt. 

Învatamânt universitar 
 

Specializarea 

de lunga 
durata 

de scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs 

1. Geografie x  
2. Geografia turismului  x  
3. Geografie - Stiinta mediului x  
4. Cercetarea mediului înconjurator x  
5. Geografia mediului x  
6. Geografie - Limba si literatura straina/materna  x  
7. Geografie - Istorie  x  

GEOGRAFIE 

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

BIOLOGIE 10. Biologie - Geografie x  

Geografie 

GEOLOGIE 11. Geologie - Geografie  x  
GEOGRAFIE 12. Geografie - Istorie  x  

Învatamânt 
liceal / 

  Anul de completare/ 
Învatamânt 

gmnazial/ Scoala de 
arte si meserii din 

învatamântul special** 

Geografie – Istorie (*) 
ISTORIE 13. Istorie - Geografie x  

GEOGRAFIE 14. Geografie - Biologie x  Învatamânt 
liceal / 

Anul de completare/ 
Învatamânt 
gmnazial 

Geografie – Biologie (*) 
BIOLOGIE 15. Biologie - Geografie x  

1. Geografie – Limba engleza (*) 
2. Geografie 16. Geografie – Limba si literatura engleza x  

1. Geografie – Limba franceza (*) 
2. Geografie 

17. Geografie – Limba si literatura franceza x  

1. Geografie – Limba germana (*) 
2. Geografie 

18. Geografie – Limba si literatura germana x  

Învatamânt 
liceal / 

  Anul de completare/ 
Învatamânt 

gmnazial/ Scoala de 
arte si meserii din 
învatamântul special** 1. Geografie – Limba rusa (*) 

2. Geografie 

GEOGRAFIE 

19. Geografie – Limba si literatura rusa x  

20. Geografie  x 
21. Geografia turismului   x 
22. Geografie - Biologie  x 
23. Geografie - Istorie  x 

GEOGRAFIE  

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

BIOLOGIE 26. Biologie - Geografie  x 

Geografie 

STIINTA 
MEDIULUI 27. Stiinta mediului x  

GEOGRAFIE 28. Geografie - Istorie   x 

  Anul de completare/ 
Învatamânt 

gimnazial / Scoala de 
arte si meserii din 

învatamântul special** 

Geografie – Istorie (*) 
ISTORIE 29. Istorie - Geografie  x 

GEOGRAFIE 30. Geografie - Biologie  x   Anul de completare/ 
Învatamânt 
gimnazial 

Geografie – Biologie (*) 
BIOLOGIE 31. Biologie - Geografie  x 

GEOGRAFIE 
(programa aprobata 

prin ordinul 
ministrului educatiei 
si cercetarii nr. 5462/ 

2005) 

Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga:  
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993;   
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o 

noua specializare – similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.  

(*) Numai pentru mediul rural 
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învatamântul special candidatii trebuie sa se încadreze în conditiile prevazute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare ori în cele prevazute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5885/2009. 
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Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt  superior  acreditate/autorizate provizoriu, care dau 

dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul 
preuniversitar 

Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 
principala 

de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile 
universit are de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenta 

Programa - 
proba de concurs  

32. Geografie x 
GEOGRAFIE 

33. Geografia turismului x 

34. Geografia mediului x 

  Învatamânt 
gimnazial / Scoala 
de arte si meserii 
din învatamântul 

special** 

Geografie 
STIINTE ALE 

NATURII      
STIINTA MEDIULUI 

35. Stiinta mediului x 

GEOGRAFIE 
(progr ama aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 

 (**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învatamântul special candidatii trebuie sa se încadreze în conditiile prevazute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare ori în cele prevazute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin 
ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5885/2009. 
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a participa la 
concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 
principala  

de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru 
studiile  

universitare de 
licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile 
universitare de 

licenta 

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de 
concurs  

Geografie  

GEOGRAFIE 

Geografia 
turismului 

Geografia mediului 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare/ 
Învatamânt 
gimnazial/ 

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul 
special** 

Geografie STIINTE ALE 
NATURII      

STIINTA 
MEDIULUI 

Stiinta mediului 

GEOGRAFIE 

1.  Analiza si amenajarea teritoriului 
2.  Amenajare si dezvoltare turistica 
3.  Calitatea mediului si fenomene geografice de risc  
4.  Climatologie si hidrologie  
5.  Dezvoltare si amenajare turistica 
6.  Dezvoltare regionala 
7.  Evaluarea calitatii si protectia mediului 
8.  Geografie fizica aplicata 
9.  Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru 
10.  Geomatica 
11.  Gestiune si amenajare turistica  
12.  Gestiunea si planificarea teritoriului asistata de GIS 
13.  GIS si planificare teritoriala  
14.  Managementul resurselor si activitatilor turistice 
15.  Mediul geografic - valorificarea si protectia resurselor naturale 
16.  Planificare teritoriala si managementul localitatilor urbane si rurale  
17.  Planificare si dezvoltare regionala 
18.  Planificarea si dezvoltarea durabila a teritoriului 
19.  Riscuri naturale si amenajarea teritoriului 
20.  Resurse si riscuri în mediul hidro - atmosferic  
21.  Sisteme informationale geografice 
22.  Studii avansate în geografie  
23.  Turism si dezvoltare teritoriala  
24.  Turism si dezvoltare regionala  
25.  Tourisme et developpement regional 
26.  Turismul si dezvoltarea durabila a economiei 
27.  Turism rural si calitatea mediului ambiant 

 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

 

GEOGRAFIE 
(programa aprobata 

prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 

Geografie  

GEOGRAFIE 

Geografia 
turismului 

Geografia mediului 

Anul de 
completare / 
Învatamânt 
gimnazia l/ 

Scoala de arte si 
meserii din 

învatamântul 
special** 

Geografie STIINTE ALE 
NATURII      

STIINTA 
MEDIULUI 

Stiinta mediului 

STIINTA 
MEDIULUI 

1.  Calitatea mediului si surse energetice  
2.  Consiliere de mediu 
3.  Dezvoltarea durabila în zona costiera si valorificarea ecoturistica a spatiului litoral 
4.  Ecologie aplicata  
5.  Expertiza si managementul sistemelor ecologice  
6.  Educatie ecologica pentru dezvoltare durabila  
7.  Evaluarea si managementul mediului 
8.  Evaluarea riscului si securitatea mediului 
9.  Evaluarea integrata a starii mediului 
10.  Gestionarea efectelor schimbarilor climatice 
11.  Gestiunea si protectia mediului 
12.  Managementul impactelor de mediu 
13.  Managementul resurselor naturale 
14.  Mediul actual si dezvoltare durabila  
15.  Sustenabilitatea complexelor socioecologice 
16.  Schimbari climatice si fenomene extreme de  risc 

x 

GEOGRAFIE 
(programa aprobata 

prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

nr. 5462/ 2005) 

Nota. (1) Încadrarea pe catedre de geografie în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii universitare de licenta 
(ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a ocupa catedre de geografie în 
conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.. 

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat ) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului 
nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat ) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
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Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 
        Disciplinele: Religie; Discipline teologice de specialitate  

Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar  

 
Nivel  

Post/Catedra  
(Disciplina principala  

de încadrare)  

PROFILUL / 
DOMENIUL 

 
Nr. 
crt. 

Învatamânt universitar 
Specializarea  

de lunga 
durata  

de scurta 
durata 

Programa - 
proba de concurs 

1.   Teologie ortodoxa pastorala  x  
2.   Teologie ortodoxa - Litere  x  
3.   Teologie ortodoxa – Limba si literatura româna  x  
4.   Teologie ortodoxa didactica – Limba si liter atura româna x  
5.   Teologie ortodoxa didactica – Litere x  
6.   Teologie ortodoxa – Asistenta sociala x  
7.   Teologie ortodoxa didactica – Asistenta sociala  x  
8.   Teologie ortodoxa – Patrimoniu cultural  x  
9.   Teologie ortodoxa didactica – Conservare si restaurare x  
10.  Teologie ortodoxa didactica – Arte plastice x  
11.  Teologie ortodoxa – Istorie  x  
12.  Teologie ortodoxa didactica – Istorie  x  
13.  Teologie ortodoxa - Filologie clasica   x  
14.  Teologie ortodoxa didactica - Filologie clasica  x  
15.  Teologie ortodoxa - Filologie clasica  (limba latina – limba greaca veche) x  
16.  Teologie ortodoxa – Limba si literatura straina/materna x  
17.  Teologie ortodoxa didactica – Limba si literatura straina/materna  x  
18.  Teologie ortodoxa – Limba materna x  
19.  Teologie ortodoxa – Pictura bisericeasca x  

1.  Religie ortodoxa 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie ortodoxa)  
 

TEOLOGIE 

20.  Teologie ortodoxa didactica – Pedagogie muzicala x  
TEOLOGIE 21.  Cultura si religie x  Religie ortodoxa 
FILOSOFIE 22.  Cultura si religie x  

RELIGIE 
 ORTODOXA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei,  cercetarii si 

tineretului  nr. 2602/ 2007) 

23.  Teologie ortodoxa pastorala  x  
24.  Teol ogie ortodoxa - Litere  x  
25.  Teologie ortodoxa – Limba si literatura româna  x  
26.  Teologie ortodoxa didactica – Limba si literatura româna x  
27.  Teologie ortodoxa didactica – Litere x  
28.  Teologie ortodoxa – Asistenta sociala x  
29.  Teologie  ortodoxa didactica – Asistenta sociala  x  
30.  Teologie ortodoxa – Patrimoniu cultural  x  
31.  Teologie ortodoxa didactica – Conservare si restaurare x  
32.  Teologie ortodoxa didactica – Arte plastice x  
33.  Teologie ortodoxa – Istorie  x  
34.  Teologie ortodoxa didactica – Istorie  x  
35.  Teologie ortodoxa - Filologie clasica   x  
36.  Teologie ortodoxa didactica - Filologie clasica  x  
37.  Teologie ortodoxa - Filologie clasica  (limba latina – limba greaca veche) x  
38.  Teologie ortodoxa – Limba si literatura straina/materna x  
39.  Teologie ortodoxa didactica – Limba si literatura straina/materna  x  
40.  Teologie ortodoxa – Limba materna x  
41.  Teologie ortodoxa – Pictura bisericeasca x  

1.  Religie ortodoxa de rit 
vec hi 

2. Discipline teologice de 
specialitate (teologie ortodoxa 

de rit vechi)  
 

TEOLOGIE 

42.  Teologie ortodoxa didactica – Pedagogie muzicala x  
TEOLOGIE 43.  Cultura si religie x  

Învatamânt 
liceal / 

  Anul de completare 

Religie ortodoxa 
FILOSOFIE 44.  Cultura si religie x  

RELIGIE 
 ORTODOXA DE RIT 

VECHI 
(programa aprobata prin ordinul 

ministrului educatiei,  cercetarii si 

inovarii  nr. 5880/ 2009) 
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45.  Teologie romano-catolica pastorala  x  
46.  Teologie romano-catolica didactica x  
47.  Teologie romano-catolica – Litere x  
48.  Teologie romano-catolica didactica – Limba si literatura româna  x  
49.  Teologie romano-catolica – Asistenta sociala x  
50.  Teologie romano-catolica didactica – Asistenta sociala x  
51.  Teologie romano-catolica – Istorie  x  
52.  Teologie romano-catolica didactica - Istorie  x  
53.  Teologie romano – catolica – Etnologie  x  
54.  Teologie romano – catolica didactica – Etnologie  x  
55.  Teologie romano-catolica - Limba  si literatura straina/materna x  

1.  Religie romano - catolica;  
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie romano – 
catolica) 

 

TEOLOGIE 

56.  Teologie romano-catolica didactica - Limba  si literatura straina/materna x  
TEOLOGIE 57.  Cultura si religie x  Religie romano -  catolica 
FILOSOFIE 58.  Cultura si religie x  

RELIGIE ROMANO- 
CATOLICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

59.  Teologie greco-catolica pastorala x  
60.  Teologie greco-catolica didactica x  
61.  Teologie greco-catolica didactica - Filosofie  x  
62.  Teologie greco-catolica - Litere x  
63.  Teologie greco-catolica didactica – Limba si literatura româna x  
64.  Teologie greco-catolica - Asistenta sociala x  
65.  Teologie greco-catolica didactica - Asistenta sociala  x  
66.  Teologie greco-catolica - Iconografie  x  
67.  Teologie greco-catolica - Istorie  x  
68.  Teologie greco-catolica didactica - Istorie x  
69.  Teologie greco-catolica didactica - Limba si literatura straina/materna x  
70.  Teologie greco-catolica - Limba si literatura straina/materna  x  

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

specialitate (teologie greco – 
catolica) 

 

TEOLOGIE 

71.  Teologie greco-catolica pastorala si didactica x  
TEOLOGIE 72.  Cultura si religie x  Religie greco - catolica 
FILOSOFIE 73.  Cultura si religie x  

RELIGIE GRECO - 
CATOLICA  

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

 nr. 5287/ 2004) 

Învatamânt 
liceal / 

  Anul de completare 

1.  Religie evanghelica – 
confesiunea augustana; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
evanghelica – confesiunea 

augustana) 

TEOLOGIE 74.  Teologie evanghelica  x  

RELIGIE EVANGHELICA 
– CONFESIUNEA 

AUGUSTANA 
(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5670/ 2006) 
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75.  Teologie baptista pastorala x  
76.  Teologie baptista didactica x  
77.  Teologie baptista - Litere x  
78.  Teologie baptista didactica –  Limba si literatura româna x  
79.  Teologie baptista - Asistenta sociala x  
80.  Teologie baptista didactica - Asistenta sociala x  
81.  Teologie baptista - Muzica bisericeasca x  
82.  Teologie baptista - Limba si literatura straina/materna x  

1.  Religie baptista; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
baptista) 

TEOLOGIE 

83.  Teologie baptista didactica-  Limba si literatura straina/materna x  
TEOLOGIE 84.  Cultura si religie x  

Religie baptista  
FILOSOFIE 85.  Cultura si religie x  

RELIGIE 
BAPTISTA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

86.  Teologie reformata –  Litere x  
87.  Teologie reformata - Etnologie x  
88.  Teologie reformata - Asistenta sociala x  
89.  Teologie reformata didactica – Asistenta sociala x  
90.  Teologie reformata –  Limba si literatura straina/materna  x  
91.  Teologie reformata –  Limba materna x  
92.  Teologie reformata –  Limba si literatura elina x  
93.  Teologie reformata  didactica - Limba si literatura straina/materna x  
94.  Teologie reformata –  Istorie x  
95.  Teologie reformata didactica  – Istorie x  
96.  Teologie reformata didactica -  Etnologie x  
97.  Teologie protestanta didactica x  
98.  Teologie reformata  pastorala   x  
99.  Teologie reformata  didactica   x  
100.  Teologie protestanta pastorala   x  

1.  Religie reformata; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
reformata) 

TEOLOGIE 

101.  Teologie reformata didactica – Pedagogie muzicala x  
TEOLOGIE 102.  Cultura si religie x  Religie reformata 
FILOSOFIE 103.  Cultura si religie x  

RELIGIE 
REFORMATA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

104.  Teologie adventista -  Litere x  
105.  Teologie adventista didactica - Limba si literatura româna x  
106.  Teologie adventista didactica - Asistenta sociala      x  
107.  Teologie adventista -  Asistenta sociala      x  

1.  Religie adventista; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
adventista) 

TEOLOGIE 

108.  Teologie adventista pastorala                x  
TEOLOGIE 109.  Cultura si religie x  

Religie adventista 
FILOSOFIE 110.  Cultura si religie x  

RELIGIE 
ADVENTISTA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

1.  Religie penticostala;  
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
penticostala) 

TEOLOGIE 111.  Teologie penticostala x  

TEOLOGIE 112.  Cultura si religie x  
Religie penticostala FILOSOFIE 113.  Cultura si religie x  

RELIGIE PENTICOSTALA 
(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

114.  Teologie unitari ana (+ reformata) x  
115.  Teologie reformata –  Litere x  
116.  Teologie reformata - Etnologie x  
117.  Teologie reformata - Asistenta sociala x  
118.  Teologie reformata didactica – Asistenta sociala x  
119.  Teologie reformata –  Limba si literatura straina/materna  x  
120.  Teologie reformata –  Limba materna x  
121.  Teologie reformata –  Limba si literatura elina x  
122.  Teologie reformata  didactica - Limba si literatura straina/materna x  
123.  Teologie reformata –  Istorie x  
124.  Teologie reformata didactica  – Istorie x  
125.  Teologie reformata didactica -  Etnologie x  
126.  Teologie protestanta didactica x  
127.  Teologie reformata  pastorala   x  
128.  Teologie protestanta pastorala   x  

1.  Religie unitariana; 
2. Discipline teologice de 

specialitate (teologie 
unitariana) 

TEOLOGIE 

129.  Teologie reformata didactica – Pedagogie muzicala x  
TEOLOGIE 130.  Cultura si religie x  

Învatamânt 
liceal /  

  Anul de completare 

Religie unitariana FILOSOFIE 131.  Cultura si religie x  

RELIGIE UNITARIANA 
(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

 nr. 5287/ 2004) 
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132.   Teologie ortodoxa pastorala  x  
133.   Teologie ortodoxa – Litere  x  
134.   Teologie ortodoxa – Limba si literatura româna x  
135.   Teologie ortodoxa didactica – Limba si literatura româna x  
136.   Teologie  ortodoxa didactica – Litere  x  
137.   Teologie ortodoxa – Asistenta sociala  x  
138.   Teologie ortodoxa didactica – Asistenta sociala  x  
139.   Teologie ortodoxa – Patrimoniu cultural  x  
140.   Teologie ortodoxa didactica – Conservare si restaurare x  
141.   Teologie ortodoxa didactica – Arte plastice x  
142.   Teologie ortodoxa – Istorie  x  
143.   Teologie ortodoxa didactica – Istorie  x  
144.   Teologie ortodoxa - Filologie clasica  x  
145.   Teologie ortodoxa  didactica - Filologie clasica x  
146.   Teologie or todoxa - Filologie clasica (limba latina – limba greaca veche)  x  
147.   Teologie ortodoxa – Limba si literatura straina/materna x  
148.   Teologie ortodoxa didactica – Limba si literatura straina/materna x  
149.   Teologie ortodoxa – Limba materna x  
150.   Teologie ortodoxa – Pictura bisericeasca x  
151.   Teologie ortodoxa didactica – Pedagogie muzicala  x  

TEOLOGIE 

152.   Cultura si religie  x  

Religie 
ortodoxa 

FILOSOFIE 153.   Cultura si religie  x  

RELIGIE 
 ORTODOXA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei,  cercetarii si 

tineretului  nr. 2602/ 2007) 

154.   Teologie ortodoxa pastorala  x  
155.   Teologie ortodoxa – Litere  x  
156.   Teologie ortodoxa – Limba si literatura româna x  
157.   Teologie ortodoxa didactica – Limba si literatura româna x  
158.   Teologie ortodoxa didactica – Litere  x  
159.   Teologie ortodoxa – Asistenta sociala  x  
160.   Teologie ortodoxa didactica – Asistenta sociala  x  
161.   Teologie ortodoxa – Patrimoniu cultural  x  
162.   Teologie ortodoxa didactica – Conservare si restaurare x  
163.   Teologie ortodoxa didactica – Arte plastice x  
164.   Teologie ortodoxa – Istorie  x  
165.   Teologie ortodoxa didactica – Istorie  x  
166.   Teologie ortodoxa - Filologie clasica  x  
167.   Teologie ortodoxa  didactica - Filologie clasica x  
168.   Teologie ortodoxa - Filologie clasica (limba latina – limba greaca veche)  x  
169.   Teologie ortodoxa – Limba si literatura straina/materna x  
170.   Teologie ortodoxa didactica – Limba si literatura straina/materna x  
171.   Teologie ortodoxa – Limba materna x  
172.   Teologie ortodoxa – Pictura bisericeasca x  
173.   Teologie ortodoxa didactica – Pedagogie muzicala  x  

TEOLOGIE 

174.   Cultura si religie  x  

Învatamânt 
gimnazial / 
Învatamânt 

primar/ Învatamânt 
special  (deficiente 

moderate sau usoare)/ 
Învatamânt special      
(deficiente grave, 

severe, profunde sau 
asociate)**/ Scoala 
de arte si meserii 
din învatamântul 

special**  

Religie ortodoxa 
de rit vechi 

FILOSOFIE 175.   Cultura si religie  x  

RELIGIE 
 ORTODOXA  DE RIT VECHI 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei,  cercetarii si 

inovarii  nr. 5880/ 2009) 
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176.   Teologie romano-catolica pastorala  x  
177.   Teologie romano-catolica didactica x  
178.   Teologie romano-catolica - Etnologie  x  
179.   Teologie romano-catolica didactica - Etnologie  x  
180.   Teologie romano-catolica – Litere x  
181.   Teologie romano-catolica didactica – Limba si literatura româna x  
182.   Teologie romano-catolica – Asistenta sociala  x  
183.   Teologie romano-catolica didactica – Asistenta sociala x  
184.   Teologie romano-catolica - Istorie  x  
185.   Teologie romano-catolica didactica - Istorie  x  
186.   Teologie romano-catolica - Limba  si literatura straina/materna  x  
187.   Teologie romano-catolica didactica - Limba si literatura straina/materna x  

TEOLOGIE 

188.   Cultura si religie  x  

Religie romano - 
catolica 

FILOSOFIE 189.   Cultura si religie  x  

RELIG IE ROMANO - 
CATOLICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

190.   Teologie greco- catolica pastorala  x  
191.   Teologie greco- catolica didactica x  
192.   Teologie greco- catolica didactica - Filosofie x  
193.   Teologie greco- catolica – Litere x  
194.   Teologie greco- catolica didactica – Limba si literatura româna  x  
195.   Teologie greco- catolica – Asistenta sociala  x  
196.   Teologie greco- catolica didactica – Asistenta sociala x  
197.   Teologie greco- catolica - Iconografie  x  
198.   Teologie greco- catolica – Istorie  x  
199.   Teologie greco- catolica didactica – Istorie x  
200.   Teologie greco- catolica didactica - Limba si literatura straina/materna x  
201.   Teologie greco- catolica - Limba si literatura straina/materna x  
202.   Teologie greco- catolica pastorala si didactica  x  

TEOLOGIE 

203.   Cultura si religie  x  

Religie greco - 
catolica 

FILOSOFIE 204.   Cultura si religie  x  

RELIGIE GRECO - 
CATOLICA  

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

Învatamânt 
gimnazial / 
Învatamânt 

primar/ Învatamânt 
special (deficiente 

moderate sau usoare)/ 
Învatamânt special      
(deficiente grave, 

severe, profunde sau 
asociate)**/ Scoala 
de arte si meserii 
din învatamântul 

special**  

Religie 
evanghelica – 
confesiunea 
augustana 

TEOLOGIE 205.   Teolog ie evanghelica x  

RELIGIE EVANGHELICA 
– CONFESIUNEA 

AUGUSTANA 
(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5670/ 2006) 
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206.   Teologie baptista pastorala x  
207.   Teologie baptista didactica x  
208.   Teologie baptista - Litere x  
209.   Teologie baptista didactica – Limba si literatura româna x  
210.   Teologie baptista - Asistenta sociala x  
211.   Teologie baptista didactica - Asistenta sociala  x  
212.   Teologie baptista - Muzica bisericeasca x  
213.   Teologie baptista - Limba si literatura straina/materna  x  
214.   Teologie baptista didactica - Limba si literatura straina/materna x  

TEOLOGIE 

215.   Cultura si religie  x  

Religie baptista 

FILOSOFIE 216.   Cultura si religie  x  

RELIGIE 
BAPTISTA 

(programa aprobata prin ordinul ministru lui 

educatiei si cercetarii nr. 5287/ 2004) 

217.   Teologie reformata – Litere x  
218.   Teologie reformata -  Etnologie  x  
219.   Teologie reformata didactica -  Etnologie x  
220.   Teologie reformata -  Asistenta sociala x  
221.   Teologie reformata  didactica - Asistenta sociala x  
222.   Teologie reformata -  Limba si literatura straina/materna x  
223.   Teologie reformata didactica -  Limba si literatura straina/materna x  
224.   Teologie reformata -  Istorie x  
225.   Teologie reformata didactica -  Istorie x  
226.   Teologie reformata -  Limba materna x  
227.   Teologie reformata -  Limba si literatura elina  x  
228.   Teologie protestanta didactica x  
229.   Teolog ie reformata pastorala   x  
230.   Teologie protestanta pastorala   x  
231.   Teologie reformata  didactica   x  
232.   Teologie reformata didactica – Pedagogie muzicala  x  

TEOLOGIE 

233.   Cultura si religie  x  

Religie 
reformata 

FILOSOFIE 234.   Cultura si religie  x  

RELIGIE 
REFORMATA 

(programa aprobata prin ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii nr. 5287/ 2004) 

235.   Teologie adventista - Litere x  
236.   Teologie adventista didactica - Limba si literatura româna x  
237.   Teologie adventista didactica - Asist enta sociala      x  
238.   Teologie adventista - Asistenta sociala      x  
239.   Teologie adventista pastorala                x  

TEOLOGIE 

240.   Cultura si religie  x  

Religie 
adventista 

FILOSOFIE 241.   Cultura si religie  x  

RELIGIE 
ADVENTISTA 

(programa aprobata prin ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 5287/ 2004) 

242.   Teologie penticostala  x  TEOLOGIE 
243.   Cultura si religie  x  Religie 

penticostala 
FILOSOFIE 244.   Cultura si religie  x  

RELIGIE PENTICOSTALA 
(programa aprobata prin ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 5287/ 2004) 
245.   Teologie unitariana (+ reformata) x  
246.   Teologie reformata – Litere x  
247.   Teologie reformata -  Etnologie  x  
248.   Teologie reformata -  Asistenta sociala x  
249.   Teologie reformata didactica – Asistenta sociala  x  
250.   Teologie reformata – Limba si literatura straina/materna x  
251.   Teologie reformata – Limba materna  x  
252.   Teologie reformata – Limba si literatura elina x  
253.   Teologie reformata  didactica - Limba si literatura straina/materna x  
254.   Teologie reformata – Istorie  x  
255.   Teologie reformata didactica  – Istorie  x  
256.   Teologie reformata didactica -  Etnologie x  
257.   Teologie protestanta didactica x  
258.   Teologie reformata pastorala   x  
259.   Teologie protestanta pastorala   x  
260.   Teologie reformata didactica  x  
261.   Teologie reformata didactica – Pedagogie muzicala  x  

TEOLOGIE 

262.   Cultura si religie  x  

Învatamânt 
gimnazial / 
Învatamânt 

primar/ Învatamânt 
special   (deficiente 

moderate sau usoare)/ 
Învatamânt special      
(deficiente grave, 

severe, profunde sau 
asociate)**/ Scoala 
de arte si meserii 
din învatamântul 

special**  

Religie unitariana 

FILOSOFIE 263.   Cultura si religie  x  

RELIGIE UNITARIANA 
(programa aprobata prin ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 5287/ 2004) 

Nota.  La specializarile nominalizate mai sus se adauga  : 
(1) Toate specializarile similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel putin un an si jumatate si programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într - o noua specializare – similara 

uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
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Învatamânt preuniversitar 
Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul 

candidatilor  de a se înscrie si de a participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  
Post/Catedra 

(Disciplina principala 
de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile 
universitare de licenta              

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 
universitare 
de licenta 

Programa - 
proba de concurs  

264.  Teologie ortodoxa pastorala x 
265.  Teologie ortodoxa didactica x Religie ortodoxa TEOLOGIE      TEOLOGIE ORTODOXA 
266.  Teologie ortodoxa sociala x 

RELIGIE ORTODOXA 
(programa aprobata prin ordinul 

ministrului educatiei,  cercetarii si 
tineretului  nr. 2602/ 2007) 

267.  Teologie ortodoxa pastorala x 
268.  Teologie ortodoxa didactica x Religie ortodoxa de rit 

vechi 
TEOLOGIE      TEOLOGIE ORT ODOXA 

269.  Teologie ortodoxa sociala x 

RELIGIE 
 ORTODOXA DE RIT VECHI 
(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei,  cercetarii si 

inovarii  nr. 5880/ 2009) 
270.  Teologie romano – catolica  pastorala x 
271.  Teologie romano – catolica  didactica x Religie  

romano - catolica TEOLOGIE      
TEOLOGIE  

ROMANO - CATOLICA  
272.  Teologie romano – catolica  sociala x 

RELIGIE ROMANO – 
CATOLICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

273.  Teologie greco – catolica  pastorala x 
274.  Teologie greco – catolica  didactica x Religie  

greco - catolica TEOLOGIE TEOLOGIE GRECO-CATOLICA 
275.  Teologie greco – catolica  sociala x 

RELIGIE 
GRECO – CATOLICA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

276.  Teologie reformata  pastorala x 
277.  Teologie reformata  didactica x TEOLOGIE TEOLOGIE REFORMATA 
278.  Teologie reformata  sociala x 
279.  Teologie protestanta  pastorala x 
280.  Teologie protestanta  didactica x 

Religie  
reformata 

TEOLOGIE TEOLOGIE PROTESTANTA 
281.  Teologie protestanta  sociala x 

RELIGIE 
REFORMATA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

282.  Teologie baptista  pastorala x 
283.  Teologie baptista didactica x Religie  

baptista TEOLOGIE TEOLOGIE BAPTISTA 
284.  Teologie baptista sociala x 

RELIGIE 
BAPTISTA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

nr. 5287/ 2004) 
285.  Teologie penticostala  pastorala x 
286.  Teologie penticostala didactica x Religie  

penticostala TEOLOGIE TEOLOGIE PENTICOSTALA  
287.  Teologie penticostala sociala x 

RELIGIE 
PENTICOSTALA  

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii 

 nr. 5287/ 2004) 
288.  Teologie adventista pastorala x 
289.  Teologie adventista didactica x Religie  

adventista 
TEOLOGIE TEOLOGIE ADVENTISTA 

290.  Teologie adventista sociala x 

RELIGIE 
ADVENTISTA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

291.  Teologie reformata  pastorala x 
292.  Teologie reformata  didactica x TEOLOGIE REFORMATA 
293.  Teologie reformata  sociala x 
294.  Teologie protestanta  pastorala x 
295.  Teologie protestanta  didactica x 

  Învatamânt 
gimnazial/ 

Învatamânt 
primar / 

Învatamânt 
special      

(deficiente 
moderate sau 

usoare)/ 
Învatamânt 

special      
(deficiente grave, 
severe, profunde 
sau asociate)**/ 
Scoala de arte si 

meserii din 
învatamântul 

special**  

Religie unitariana TEOLOGIE 

TEOLOGIE PROTESTANTA 
296.  Teologie protestanta  sociala x 

RELIGIE 
UNITARIANA 

(programa aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei si cercetarii nr. 

5287/ 2004) 

 
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învatamântul special candidatii trebuie sa se încadreze în conditiile prevazute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare ori cele prevazute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin ordinul 
ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5885/2009.   
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a participa la 
concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  

Post/Catedra 
(Disciplina 
principala  

de încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru 
studiile 

universitare de 
licenta               

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile 
universitare de licenta  

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de 
concurs  

Teologie ortodoxa 
pastorala 

Teologie ortodoxa 
didactica 

TEOLOGIE   TEOLOGIE 
ORTODOXA 

Teologie ortodoxa 
sociala 

TEOLOGIE 

1.  Apologetica si duhovnicie  
2.  Arta sacra - Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale  
3.  Arta sacra în contemporaneitate 
4.  Comunicare si comuniune ecleziala în spatiul ortodox  
5.  Comunicarea sociala a bisericii 
6.  Consiliere pastorala  
7.  Doctrina sociala si ecumenica a bisericii în contemporaneitate  
8.  Doctrina si hermeneutica crestin ortodoxa 
9.  Doctrina, stiinta, misiune 
10. Doctrina si cultura crestina 
11. Ecumenism  
12. Exegeza si ermineutica biblica 
13. Hermeneutica si teologie biblica  
14. Imnologie bizantina si canto liturgic 
15. Istoria culturii si civilizatiei crestine în sud-estul Europei 
16. Istoria si filosofia religiilor 
17. Istorie bisericeasca si gândire crestina 
18. Istorie si spiritualitate filocalica 
19. Istorie si interconfesionalism  
20. Istorie si traditie crestina 
21. Literatura patristica, limbi clasice si slava veche 
22. Misiune si pastoratie  
23. Misiune si slujire prin limbajul mimico-gestual 
24. Management de caz în asistenta sociala  
25. Managementul turismului religios 
26. Ortodoxie româneasca si viata liturgica 
27. Pastoratie si duhovnicie  
28. Pastoratie si viata liturgica 
29. Patrimoniu cultural 
30. Religie si cultura 
31. Religie, cultura, societate  
32. Studii de teologie pastorala si misiune 
33. Studii teologico - lingvistice  
34. Studii religioase si educatie crestina 
35. Studii religioase si juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste 
(mozaica, crestina si islamica)  
36. Teologie biblica 
37. Teologie crestina si spiritualitate europeana 
38. Teologie comparata  
39. Teologie istorica 
40. Teologie pastorala aplicata 
41. Teologie pastorala si misiune 
42. Teologie practica 
43. Teologie practica si pastoral - misionara 
44. Teologie sistematica 
45. Teologie sistematica în context contemporan 
46. Teologie sistematica pe fundamente biblice si patristice 
47. Teologie sistematica si practica 
48. Teologie si proiect social 
49. Teologie ortodoxa. Strategii de comunicare 
50. Viata bisericii-istorie si actualitate  
51. Viata crestina în contextul integrarii europene  

 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

 

RELIGIE 
ORTODOXA 
(programa aprobata 

prin ordinul ministrului 
educatiei,  cercetarii si 
tineretului  nr. 2602/ 

2007) 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare/ 
Învatamânt 
gimnazial/ 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Religie 
ortodoxa 

Nota. Încadrarea pe catedre de religie ortodoxa în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele 
de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu 
specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie ortodoxa în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Teologie ortodoxa 
pastorala 

Teologie ortodoxa 
didactica 

TEOLOGIE   TEOLOGIE 
ORTODOXA 

Teologie ortodoxa 
sociala 

TEOLOGIE 

1.  Apologetica si duhovnicie 
2.  Arta sacra - Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale  
3.  Arta sacra în contemporaneitate  
4.  Comunicare si comuniune ecleziala în spatiul ortodox 
5.  Comunicarea sociala a bisericii 
6.  Consiliere pastorala  
7.  Doctrina sociala si ecumenica a bisericii în contemporaneitate 
8.  Doctrina si hermeneutica crestin ortodoxa 
9.  Doctrina, stiinta, misiune 
10. Doctrina si cultura crestina  
11. Ecumenism 
12. Exegeza si ermineutica biblica 
13. Hermeneutica si teologie biblica 
14. Imnologie bizantina si canto liturgic  
15. Istoria culturii si civilizatiei crestine în sud-estul Europei 
16. Istoria si filosofia religiilor  
17. Istorie bisericeasca  si gândire crestina 
18. Istorie si spiritualitate filocalica  
19. Istorie si interconfesionalism  
20. Istorie si traditie crestina 
21. Literatura patristica, limbi clasice si slava veche  
22. Misiune si pastoratie  
23. Misiune si slujire prin limbajul mimico-gestual 
24. Management de ca z în asistenta sociala 
25. Managementul turismului religios 
26. Ortodoxie româneasca si viata liturgica 
27. Pastoratie si duhovnicie  
28. Pastoratie si viata liturgica 
29. Patrimoniu cultural 
30. Religie si cultura 
31. Religie, cultura, societate  
32. Studii de teologie pastorala si misiune 
33. Studii teologico - lingvistice 
34. Studii religioase si educatie crestina  
35. Studii religioase si juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaica, 
crestina si islamica) 
36. Teologie biblica 
37. Teologie crestina si spiritualitate europeana 
38. Teologie compa rata 
39. Teologie istorica 
40. Teologie pastorala aplicata  
41. Teologie pastorala si misiune 
42. Teologie practica 
43. Teologie practica si pastoral - misionara  
44. Teologie sistematica 
45. Teologie sistematica în context contemporan 
46. Teologie sistematica pe fundamente biblice si patr istice 
47. Teologie sistematica si practica  
48. Teologie si proiect social 
49. Teologie ortodoxa. Strategii de comunicare 
50. Viata bisericii-istorie si actualitate 
51. Viata crestina în contextul integrarii europene 

 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

 

RELIGIE 
 ORTODOXA  DE 

RIT VECHI 
(programa aprobata 

prin ordinul ministrului 
educatiei,  cercetarii si 

inovarii  nr. 5880/ 
2009) 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare/ 
Învatamânt 
gimnazial/ 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Religie 
ortodoxa 
de rit 
vechi 

Nota. Încadrarea pe catedre de religie ortodoxa de rit vechi în  baza studiilor universitare de mast erat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma 
programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga 
durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie ortodoxa de rit vechi în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Teologie romano – 
catolica  pastorala 

Teologie romano – 
catolica  didactica 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 
ROMANO - 
CATOLICA 

Teologie romano – 
catolica  sociala 

TEOLOGIE 

1. Asistenta sociala a bisericii 
2. Biserica în istoria lumii 
3. Comunicare biblica si eclesiala  
4. Consiliere pastorala 
5. Strategii ale caritatii crestine 
6. Teologie, cultura si societate 

x 

RELIGIE 
ROMANO – 
CATOLICA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii  
nr. 5287/ 2004) 

Religie  
romano - 
catolica 

Nota.  Încadrarea pe catedre de religie romano-catolica în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma 
programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga 
durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie romano-catolica în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie greco – 
catolica  pastorala 
Teologie greco – 
catolica  didactica TEOLOGIE 

TEOLOGIE 
GRECO-

CATOLICA 
Teologie greco – 
catolica  sociala 

TEOLOGIE 
1. Teologie biblica 
2. Arheologie crestina 
3 Teologie pastorala în comunitatile ecleziale 

x 

RELIGIE 
GRECO – 

CATOLICA 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

Religie  
greco - 
catolica 

Nota. Încadrarea pe catedre de religie greco-catolica  în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma 
programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga 
durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie greco-catolica în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie reformata  
pastorala 

Teologie reformata  
didactica TEOLOGIE TEOLOGIE 

REFORMATA 

Teologie reformata  
sociala 

Teologie protestanta  
pastorala 
Teologie protestanta  
didactica TEOLOGIE TEOLOGIE 

PROTESTANTA 
Teologie protestanta  
sociala 

TEOLOGIE 1. Teologie aplicata (lb.maghiara) 
2. Teologie-Muzica-Educatie (lb. maghiara) x 

RELIGIE 
REFORMATA 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

Religie  
reformata 

Nota. Încadrarea pe catedre de religie reformata în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele 
de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu 
specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie reformata în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie baptista  
pastorala 
Teologie baptista 
didactica 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 
BAPTISTA 

Teologie baptista 
sociala 

TEOLOGIE 
1. Teologie baptista 
2. Teologie pastorala si misiologie x 

RELIGIE 
BAPTISTA  

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii 
nr. 5287/ 2004) 

Religie  
baptista 

Nota. Încadrarea pe catedre de religie baptista în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de 
studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu 
specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie baptista în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie penticostala  
pastorala  
Teologie penticostala 
didactica TEOLOGIE TEOLOGIE 

PENTICOSTALA 
Teologie penticostala 
sociala 

TEOLOGIE Teologie pastorala si misiologie  

RELIGIE 
PENTICOSTALA 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

 nr. 5287/ 2004 ) 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare/ 
Învatamânt 
gimnazial/ 

Scoala de arte 
si meserii din 
învatamântul 

special** 

Religie  
penticostala 

Nota. Încadrarea pe catedre de religie penticostala în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma 
programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga 
durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie penticostala în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.  
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Învatamânt preuniversitar Studii absolvite, cu diploma, la institutii de învatamânt superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidatilor  de a se înscrie si de a 
participa la concursurile de titularizare în învatamântul preuniversitar 

Nivel  

Post/Catedra  
(Disciplina 
principala  

de încadrare)  

Domeniul 
fundamental 

Domeniul 
pentru studiile  
universitare de 

licenta              

Specializarea din 
cadrul domeniului 

pentru studiile 
universitare de licenta  

Domeniul de 
licenta  

Nivelul de  
studii 

 
 
Programul de studii de master acreditat 

Studii 
universitare 
de masterat             

Programa - 
proba de 
concurs  

Teologie ortodoxa 
pastorala 

Teologie ortodoxa 
didactica 

TEOLOGIE   TEOLOGIE 
ORTODOXA 

Teologie ortodoxa 
sociala 

TEOLOGIE 

1.  Apologetica si duhovnicie 
2.  Arta sacra - Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale  
3.  Arta sacra în contemporaneitate  
4.  Comunicare si comuniune ecleziala în spatiul ortodox 
5.  Comunicarea sociala a bisericii 
6.  Consiliere pastorala  
7.  Doctrina sociala si ecumenica a bisericii în contemporaneitate 
8.  Doctrina si hermeneutica crestin ortodoxa 
9.  Doctrina, stiinta, misiune 
10. Doctrina si cultura crestina  
11. Ecumenism 
12. Exegeza si ermineutica biblica 
13. Hermeneutica si teologie biblica 
14. Imnologie bizantina si canto liturgic  
15. Istoria culturii si civilizatiei crestine în sud-estul Europei 
16. Istoria si filosofia religiilor  
17. Istorie bisericeasca si gândire crestina 
18. Istorie si spiritualitate filocalica  
19. Istorie si interconfesionalism  
20. Istorie si traditie crestina 
21. Literatura patristica, limbi clasice si slava veche  
22. Misiune si pastora tie  
23. Misiune si slujire prin limbajul mimico-gestual 
24. Management de caz în asistenta sociala 
25. Managementul turismului religios 
26. Ortodoxie româneasca si viata liturgica 
27. Pastoratie si duhovnicie  
28. Pastoratie si viata liturgica 
29. Patrimoniu cultural 
30. Religie si cultura 
31. Religie, cultura, societate  
32. Studii de teologie pastorala si misiune 
33. Studii teologico - lingvistice 
34. Studii religioase si educatie crestina  
35. Studii religioase si juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaica, 
crestina si islamica) 
36. Teologie biblica 
37. Teologie crestina si spiritualitate europeana 
38. Teologie comparata  
39. Teologie istorica 
40. Teologie pastorala aplicata  
41. Teologie pastorala si misiune 
42. Teologie practica 
43. Teologie practica si pastoral - misionara  
44. Teologie sistematica 
45. Teologie sistematica în context contemporan 
46. Teologie sistematica pe fundamente biblice si patristice 
47. Teologie sistematica si practica  
48. Teologie si proiect social 
49. Teologie ortodoxa. Strategii de comunicare 
50. Viata bisericii-istorie si actualitate 
51. Viata crestina în contextul integrarii europene 

 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

 

RELIGIE 
ORTODOXA 
(programa aprobata 

prin ordinul ministrului 
educatiei,  cercetarii si 
tineretului  nr. 2602/ 

2007) 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare 

 

1.  Religie ortodoxa 

 
2. Discipline 
teologice de 
specialitate 
(teologie ortodoxa)  
 

Nota. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxa) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru 
candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu 
diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie ortodoxa sau discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxa)în 
conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Teologie ortodoxa 
pastorala 

Teologie ortodoxa 
didactica 

TEOLOGIE   TEOLOGIE 
ORTODOXA 

Teologie ortodoxa 
sociala 

TEOLOGIE 

1.  Apologetica si duhovnicie  
2.  Arta sacra - Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale  
3.  Arta sacra în contemporaneitate 
4.  Comunicare si comuniune ecleziala în spatiul ortodox  
5.  Comunicarea sociala a bisericii 
6.  Consiliere pastorala  
7.  Doctrina sociala si ecumenica a bisericii în contemporaneitate  
8.  Doctrina si hermeneutica crestin ortodoxa 
9.  Doctrina, stiinta, misiune 
10.Doctrina si cultura crestina 
11.Ecumenism  
12.Exegeza si ermineutica biblica 
13.Hermeneutica si teologie biblica  
14.Imnologie b izantina si canto liturgic 
15.Istoria culturii si civilizatiei crestine în sud-estul Europei 
16.Istoria si filosofia religiilor 
17.Istorie bisericeasca si gândire crestina 
18.Istorie si spiritualitate filocalica 
19.Istorie si interconfesionalism  
20.Istorie si traditie crest ina 
21.Literatura patristica, limbi clasice si slava veche 
22.Misiune si pastoratie  
23.Misiune si slujire prin limbajul mimico-gestual 
24.Management de caz în asistenta sociala  
25.Managementul turismului religios 
26.Ortodoxie româneasca si viata liturgica 
27.Pastoratie si duhovnicie  
28.Pastoratie si viata liturgica 
29.Patrimoniu cultural 
30.Religie si cultura 
31.Religie, cultura, societate  
32.Studii de teologie pastorala si misiune 
33.Studii teologico - lingvistice  
34.Studii religioase si educatie crestina 
35.Studii religioase si juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste 
(mozaica, crestina si islamica) 
36.Teologie biblica 
37.Teologie crestina si spiritualitate europeana 
38.Teologie comparata  
39.Teologie istorica 
40.Teologie pastorala aplicata 
41.Teologie pastorala si misiune 
42.Teologie practica 
43.Teologie practica si pastoral - misionara 
44.Teologie sistematica 
45.Teologie sistematica în context contemporan 
46.Teologie sistematica pe fundamente biblice si patristice 
47.Teologie sistematica si practica 
48.Teologie si proiect social 
49.Teologie ortodoxa. Strategii de comunicare 
50.Viata bisericii-istorie si actualitate  
52.Viata crestina în contextul integrarii europene  

 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

 

RELIGIE 
 ORTODOXA  DE 

RIT VECHI 
(programa aprobata 

prin ordinul 
ministrului educatiei,  
cercetarii si inovarii  

nr. 5880/ 2009) 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare 

 

1.  Religie ortodoxa 
de rit vechi 

 
2. Discipline 
teologice de 
specialitate 
(teologie ortodoxa 
de rit vechi)  
 

Nota. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxa de rit vechi) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila 
pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii 
cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina religie ortodoxa de rit vechi sau discipline teologice de specialitate (teologie 
ortodoxa de rit vechi) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 
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Teologie romano – 
catolica  pastorala  

Teologie romano – 
catolica  didactica 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 
ROMANO - 
CATOLICA 

Teologie romano – 
catolica  sociala  

TEOLOGIE 

1. Asistenta sociala a bisericii 
2. Biserica în istoria lumii 
3. Comunicare biblica si ecl esiala  
4. Consiliere pastorala 
5. Strategii ale caritatii crestine 
6. Teologie, cultura si societate 

x 

RELIGIE 
ROMANO – 
CATOLICA 

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii  
nr. 5287/ 2004) 

1. Religie  
romano – 
catolica 
 

2. Discipline 
teologice de 
specialitate 
(teologie 
roman0-
catolica)  

 

Nota. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie romano-catolica) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu 
diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari 
care confera dreptul de a preda disciplina religie romano-catolica sau discipline teologice de specialitate (teologie romano-catolica) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie greco – 
catolica  pastorala  

Teologie greco – 
catolica  didactica 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 
GRECO-

CATOLICA 
Teologie greco – 
catolica  sociala  

TEOLOGIE 
1. Teologie biblica 
2. Arheologie crestina 
3. Teologie pastorala în comunitatile ecleziale  

x 

RELIGIE 
GRECO – 

CATOLICA 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

1.Religie greco 
– catolica 
 
2. Discipline 
teologice de 
specialitate 
(teologie 
greco-catolica)  
 

Nota. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie greco-catolica) în  baza studi ilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu 
diploma programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari 
care confera dreptul de a preda disciplina religie greco- catolica sau discipline teologice de specialitate (teologie greco -catolica) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie reformata  
pastorala  

Teologie reformata  
didactica 

TEOLOGIE TEOLOGIE 
REFORMATA 

Teologie reformata  
sociala 

Teologie protestanta  
pastorala  

Teologie protestanta  
didactica 

TEOLOGIE TEOLOGIE 
PROTESTANTA 

Teologie protestanta  
sociala 

TEOLOGIE 1. Teologie aplicata (lb.maghiara) 
2. Teologie- Muzica-Educatie (lb. maghiara) 

x 

RELIGIE 
REFORMATA 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii  

nr. 5287/ 2004) 

1.Religie  
reformata 

 
2. Discipline 
teologice de 
specialitate 
(teologie 
reformata)  

 

Nota. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie reformata) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma 
programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care 
confera dreptul de a preda disciplina religie reformata sau discipline teologice de specialitate (teologie reformata) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie baptista  
pastorala  

Teologie baptista 
didactica 

TEOLOGIE TEOLOGIE 
BAPTISTA 

Teologie baptista 
sociala 

TEOLOGIE 1. Teologie baptista  
2. Teologie pastorala si misiologie  x 

RELIGIE 
BAPTISTA  

(programa aprobata prin 
ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii 
nr. 5287/ 2004) 

1.Religie  
baptista  

 

2. Discipline 
teologice de 
specialitate 
(teologie 
baptista)  

 

Nota. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie baptista) în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru can didatii care au absolvit cu diploma 
programele de studii universitare de licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care 
confera dreptul de a preda disciplina religie baptista sau discipline teologice de specialitate (teologie baptista) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Teologie penticostala  
pastorala  
Teologie penticostala 
didactica 

TEOLOGIE TEOLOGIE 
PENTICOSTALA 

Teologie penticostala 
sociala 

TEOLOGIE Teologie pastorala si misiologie  x 

RELIGIE 
PENTICOSTALA 
(programa aprobata prin 

ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii 

 nr. 5287/ 2004 ) 

Învatamânt 
liceal / 

Anul de 
completare 

1. Religie  
penticostala 

2. Discipline 
teologice de 
specialitate 
(teologie 
penticostala)  

Nota. Încadrarea pe catedre de religie penticostala în  baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabila pentru candidatii care au absolvit cu diploma programele de studii universitare de 
licenta (ciclul I de studii universitare) cu specializarile cuprinse în tabelul de mai sus si pentru absolventii cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari care confera dreptul de a preda disciplina 
religie penticostala în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. 

Nota. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adauga programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin 
decizii ale senatelor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului 
nr. 84/1995, precum si alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 


