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Învăţământ special

Postul: Educatoare / Educator; Educatoare/Educator itinerant/de sprijin**

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

Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Învăţământ
universitar de
scurtă  durată

Învăţă-
mânt
post-
liceal

Învăţă-
mânt
liceal

Programa -
probă de concurs

1. Institutori* x
2. Institutori - învăţământ preşcolar x
3. Institutori* - învăţământ primar x
4. Institutori* - O limbă străină/maternă x
5. Institutori (învăţământ primar)* -O limbă străină x
6. Institutori* - Muzică x
7. Institutori* - Educaţie fizică x
8. Institutori* - Desen x
9. Institutori* - Ecologie x
10. Institutori* - Arte plastice x
11. Institutori* - Religie ortodoxă x
12. Institutori* - Religie romano-catolică x
13. Institutori* - Cultură fizică - euritmie x
14. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
15. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
16. Institutori*- Limba rromani x
17. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

18. Educator şi psihopedagogie specială x
19. Institutori - învăţământ preşcolar xPEDAGOGIE 20. Institutori* - învăţământ primar x
21. Educatoare x x
22. Educatoare – Învăţător x x
23. Învăţător – Educatoare x x
24. Învăţător – educator x
25. Învăţător - educator pentru învăţământ special x
26. Învăţător - educator pentru învăţământ special şi case de copii x
27. Educator învăţământ special şi case de copii x
28. Educator învăţământ special şi case de copii şcolari x
29. Educator pentru învăţământ special x
30. Psihopedagogie specială x
31. Pedagog social pentru case de copii x
32. Pedagog de recuperare x
33. Pedagog pentru învăţământul special x
34. Pedagog pentru casele de copii preşcolari x
35. Pedagog pentru casele de copii şcolari x
36. Pedagog pentru casele de copii preşcolari şi  şcolari x
37. Educator şcolar învăţământ special x
38. Educator - Învăţător x

Învăţământ
special

preşcolar

1. Educatoare /
Educator

2. Educatoare /
Educator
 itinerant / de sprijin

PEDAGOGIC

39. Învăţător - Educator x

TERAPIA
EDUCAŢIONALĂ

COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ

(programa aprobată prin
ordinul ministrului

educaţiei şi cercetării nr.
5287/ 2004)

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2),

cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

* Este necesar modulul preşcolar

** Pentru ocuparea posturilor didactice de EDUCATOARE / EDUCATOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT/DE SPRIJIN trebuie îndeplinite de către candidaţi, condiţiile prevăzute
la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai colegiilor pedagogice cu specializările “Educator de
psihopedagogie specială”, „Educator şi psihopedagogie specială” sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători -educatori pentru învăţământ
special sau ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea „Învăţător/Educatoare”, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai învăţământului superior cu una din specializările:
psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Nivel Postul Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare
de licenţă

Programa -
probă de concurs

Învăţământ
special

preşcolar

1. Educatoare / Educator

2. Educatoare / Educator
 itinerant / de sprijin

ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI
POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 40. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x

TERAPIA
EDUCAŢIONALĂ

COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)
** Pentru ocuparea posturilor didactice de EDUCATOARE / EDUCATOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT/DE SPRIJIN trebuie îndeplinite de către candidaţi, condiţiile

prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările şi completările ulterioare.  Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai colegiilor pedagogice cu specializările “Educator de
psihopedagogie specială”, „Educator şi psihopedagogie specială” sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţ ători-educatori pentru învăţământ
special sau ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea „Învăţător/Educatoare”, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai învăţământului superior cu un a din specializările:
psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie -istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ special
Post : Învăţător – educator*

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii acreditate/ autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Învăţământ
universitar de
scurtă  durată

Învăţă-
mânt
post-
liceal

Învăţă-
mânt
liceal

Programa -
probă de concurs

1. Institutori x
2. Institutori - învăţământ primar x
3. Institutori - O limbă străină/maternă x
4. Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x
5. Institutori - Muzică x
6. Institutori - Educaţie fizică x
7. Institutori - Desen x
8. Institutori - Ecologie x
9. Institutori - Arte plastice x
10. Institutori - Religie ortodoxă x
11. Institutori - Religie romano-catolică x
12. Institutori - Cultură fizică-euritmie x
13. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
14. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
15. Institutori - Limba rromani x
16. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

17. Educator şi psihopedagogie specială x
PEDAGOGIE 18. Institutori - învăţământ primar x

19. Învăţător - educator x
20. Învăţător - educator pentru învăţământ special x

21. Învăţător - educator pentru învăţământ special şi case de
copii x

22. Educator învăţământ special şi case de copii x
23. Educator învăţământ special şi case de copii şcolari x
24. Educator pentru învăţământ special x
25. Educator şcolar învăţământ special x
26. Psihopedagogie specială x
27. Învăţător x x
28. Educatoare - Învăţător x x
29. Învăţător - Educatoare x x
30. Cântăreţi bisericeşti - Învăţător x x
31. Cantori - Învăţător x x
32. Învăţător - maistru x x
33. Învăţătoare - maistră x x
34. Educator - Învăţător x

Învăţământ special
primar/

Învăţământ special
gimnazial

Învăţător -
educator

PEDAGOGIC

35. Învăţător - Educator x

TERAPIA
EDUCAŢIONALĂ

COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ

(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5287/ 2004)

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu

prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

* Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR – EDUCATOR, trebuie îndeplinite, de către candidaţi, condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu  modificările  şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai colegiilor pedagogice cu specializările “Educator de psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie
specială” sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai şcolilor postliceale cu
profil pedagogic, specializarea „Învăţător/Educatoare” care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie
specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Nivel Postul Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare
de licenţă

Programa -
probă de concurs

Învăţământ
special
primar/

Învăţământ
special

gimnazial

Învăţător – educator ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 36. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x

TERAPIA
EDUCAŢIONALĂ

COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)
* Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR – EDUCATOR, trebuie îndeplinite, de către candidaţi, condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu

modificările  şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai colegiilor pedagogice cu specializările “Educator de psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială” sau care au
parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători -educatori pentru învăţământ special sau ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic,
specializarea „Învăţător/Educatoare” care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială,
psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ special
Post : Învăţător itinerant*

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

Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Învăţământ
universitar de
scurtă  durată

Învăţă-
mânt
post-
liceal

Învăţă-
mânt
liceal

Programa -
probă de concurs

1. Institutori x
2. Institutori - învăţământ primar x
3. Institutori - O limbă străină/maternă x
4. Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x
5. Institutori - Muzică x
6. Institutori - Educaţie fizică x
7. Institutori - Desen x
8. Institutori - Ecologie x
9. Institutori - Arte plastice x
10. Institutori - Religie ortodoxă x
11. Institutori - Religie romano-catolică x
12. Institutori - Cultură fizică - euritmie x
13. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
14. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
15. Institutori - Limba rromani x
16. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

17. Educator şi psihopedagogie specială x
PEDAGOGIE 18. Institutori - învăţământ primar x

19. Învăţător - educator x
20. Învăţător - educator pentru învăţământ special x

21. Învăţător - educator pentru învăţământ special şi case de
copii x

22. Educator învăţământ special şi case de copii x
23. Educator învăţământ special şi case de copii şcolari x
24. Educator pentru învăţământ special x
25. Educator şcolar învăţământ special x
26. Psihopedagogie specială x
27. Învăţător x x
28. Educatoare - Învăţător x x
29. Învăţător - Educatoare x x
30. Cântăreţi bisericeşti - Învăţător x x
31. Cantori - Învăţător x x
32. Învăţător - maistru x x
33. Învăţătoare - maistră x x
34. Educator - Învăţător x

Învăţământ
special

preşcolar /
Învăţământ

special primar/
Învăţământ

special
gimnazial

Învăţător itinerant /
de sprijin

PEDAGOGIC

35. Învăţător - Educator x

TERAPIA
EDUCAŢIONALĂ

COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ

(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5287/ 2004)

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile

Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
* Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT / DE SPRIJIN trebuie îndeplinite, de către candidaţi, condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului

didactic cu  modificările  şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special, ai colegiilor pedagogice cu
specializările “Educator de psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială”  sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale cu profil
pedagogic specializarea “Învăţător/Educatoare” , care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială,
psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Nivel Postul Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare
de licenţă

Programa -
probă de concurs

Învăţământ
special

preşcolar /
Învăţământ

special
primar/

Învăţământ
special

gimnazial

Învăţător itinerant /
de sprijin

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 36. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x

TERAPIA
EDUCAŢIONALĂ

COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)

* Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT / DE SPRIJIN trebuie îndeplinite, de către candidaţi, condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu  modificările  şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special, ai colegiilor pedagogice cu
specializările “Educator de psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială”  sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale cu profil
pedagogic specializarea “Învăţător/Educatoare” , care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială,
psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ special

Post : Profesor – educator*

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

Nivel

Post/Catedră
(Disciplina
principală

de încadrare)

PROFILUL / DOMENIUL Nr.
crt.

Învăţământ universitar

Specializarea

de lungă
durată

de scurtă
durată

Programa -
probă de concurs

1. Psihologie x
2. Psihologie şi asistenţă socială x
3. Psihologie şi psihopedagogie specială x x
4. Psihopedagogie specială x x
5. Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x
6. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
7. Pedagogie x x
8. Pedagogie socială x
9. Pedagogie specială x
10. Pedagogie - Limba şi literatura română x
11. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
12. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
13. Psihologie - Pedagogie x
14. Psihopedagogie - Cibernetică x
15. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
16. Sociologie - Psihologie x
17. Psihopedagogie x
18. Psihosociologie x
19. Psihosociologie (+ militar) x
20. Psihosociologie – Informaţii (militar) x
21. Institutori x
22. Institutori - învăţământ primar x
23. Institutori - O limbă străină x
24. Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x
25. Institutori - Muzică x
26. Institutori - Educaţie fizică x
27. Institutori - Desen x
28. Institutori - Ecologie x
29. Institutori - Arte plastice x
30. Institutori - Religie ortodoxă x
31. Institutori - Religie romano-catolică x
32. Institutori - Cultură fizică-euritmie x
33. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
34. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
35. Institutori - Limba rromani x
36. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x
37. Educator şi psihopedagogie specială x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

38. Asistenţă socială ** x
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 39. Asistenţă socială ** x

Învăţământ
special

primar /
Învăţământ

special
gimnazial

Profesor -
educator

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII 40. Psihosociologie - informaţii x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)
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PSIHOLOGIE 41. Psihologie x

42. Filosofie - Psihologie x
43. Pedagogie - Limba şi literatura română x
44. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
45. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
46. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

FILOSOFIE

47. Psihologie x
48. Pedagogie x x
49. Pedagogie - învăţători xŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
50. Psihopedagogie specială x

SOCIOLOGIE ŞI
PSIHOLOGIE 51. Sociologie - Psihologie x

Învăţământ
special

primar /
Învăţământ

special
gimnazial

Profesor -
educator

PEDAGOGIE 52. Pedagogie specială x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.

5287/ 2004)

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2)  Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa   într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus,

în conformitate cu  prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
* Posturile de PROFESOR – EDUCATOR pot fi ocupate de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată, precum şi

cu studii universitare de licenţă, cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu
modificările şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători – educatori pentru învăţământul special sau ai şcolilor
postliceale cu profil pedagogic specializarea “Învăţător / Educatoare”, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore ai colegiilor pedagogice cu
specializările “Educator de psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială”  sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore şi ai
învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie
(absolvenţii promoţiilor 1978-1994).

** Pentru ocuparea posturilor de PROFESOR – EDUCATOR, absolvenţii învăţământului universitar cu specializarea „Asistenţă socială” trebuie să se încadreze în prevederile art. 7 alin.
(2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările şi completările ulterioare.

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

Nivel Postul Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare de

licenţă

Programa -
probă de concurs

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ASISTENŢĂ
SOCIALĂ 53. Asistenţă socială** x

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 37. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x

54. Pedagogie xŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 55. Psihopedagogie specială x

Învăţământ special
primar /

Învăţământ special
gimnazial

Profesor -
educator

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE PSIHOLOGIE 56. Psihologie x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)

* Posturile de PROFESOR – EDUCATOR pot fi ocupate de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată, precum şi cu studii
universitare de licenţă, cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători – educatori pentru învăţământul special sau ai şcolilor postliceale cu profil
pedagogic specializarea “Învăţător / Educatoare”, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore ai colegiilor pedagogice cu specializările “Educator de
psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială”  sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore şi ai învăţământului superior cu una din
specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).

** Pentru ocuparea posturilor de PROFESOR – EDUCATOR, absolvenţii învăţământului universitar cu specializarea „Asistenţă socială” trebuie să se încadreze în prevederile art. 7 alin. (2) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu  modificările şi completările ulterioare.
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Învăţământ special

Catedra/Post : Profesor itinerant*

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

Nivel

Post/Catedră
(Disciplina
principală

de încadrare)

PROFILUL / DOMENIUL Nr.
crt.

Învăţământ universitar

Specializarea

de
lungă
durată

de
scurtă
durată

Programa -
probă de concurs

1. Psihologie x
2. Psihologie şi asistenţă socială x
3. Psihologie şi psihopedagogie specială x
4. Psihopedagogie specială x
5. Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x
6. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
7. Pedagogie x
8. Pedagogie socială x
9. Pedagogie - Limba şi literatura română x
10. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
11. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
12. Psihologie - Pedagogie x
13. Psihopedagogie - Cibernetică x
14. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
15. Sociologie - Psihologie x
16. Psihopedagogie x
17. Psihosociologie x
18. Psihosociologie (+ militar) x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

19. Psihosociologie – Informaţii (militar) x
ŞTIINŢE ALE

COMUNICĂRII 20. Psihosociologie - informaţii x

PSIHOLOGIE 21. Psihologie x
22. Filosofie - Psihologie x
23. Pedagogie - Limba şi literatura română x
24. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
25. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
26. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

FILOSOFIE

27. Psihologie x
28. Pedagogie x
29. Pedagogie - învăţători xŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
30. Psihopedagogie specială x

Învăţământ
special

preşcolar/
Învăţământ

special
primar/

Învăţământ
special

gimnazial/
Şcoala de

arte şi
meserii din

învăţământul
special/

Învăţământ
special liceal

Profesor
itinerant / de

sprijin

SOCIOLOGIE ŞI
PSIHOLOGIE 31. Sociologie - Psihologie x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)
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32. Psihologie şi psihopedagogie specială x
33. Pedagogie specială x
34. Psihopedagogie specială xSOCIOPSIHOPEDAGOGIE

35. Pedagogie x
PEDAGOGIE 36. Pedagogie specială x

Învăţământ
special

preşcolar/
Învăţământ

special
primar/

Învăţământ
special

gimnazial/
Şcoala de

arte şi
meserii din

învăţământul
special

Profesor
itinerant / de

sprijin

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 37. Pedagogie x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2)  Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu

prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului  nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în  tabel sunt exceptaţi de la condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu

modificările  şi completările ulterioare.
Posturile de PROFESOR ITINERANT/DE SPRIJIN pot fi ocupate de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu specializările universitare de lungă durată (pentru învăţământul special

liceal, gimnazial, primar, preşcolar, şcoala de arte şi meserii din învăţământul special), scurtă durată sau studii universitare de licenţă (pentru învăţământul special gimnazial, primar, preşcolar, şcoala de arte şi
meserii din învăţământul special) cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de institutori. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători – educatori pentru
învăţământul special sau ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic specializarea “Învăţător / Educatoare”, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore ai colegiilor
pedagogice cu specializările “Educator de psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială”  sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore şi ai
învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor
1978-1994).
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Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Nivel
Post/Catedră

(Disciplina principală
de încadrare)

Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare
de licenţă

Programa -
probă de concurs

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 38. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x

39. Pedagogie xŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 40. Psihopedagogie specială x

Învăţământ
special

preşcolar/
Învăţământ

special primar/
Învăţământ

special
gimnazial/

Şcoala de arte
şi meserii din
învăţământul

special

Profesor itinerant /
de sprijin

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE PSIHOLOGIE 41. Psihologie x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.

5287/ 2004)

Posturile de PROFESOR ITINERANT/DE SPRIJIN pot fi ocupate de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de institutori, cu specializările
universitare de lungă durată (pentru învăţământul special liceal, gimnazial, primar, preşcolar, şcoala de arte şi meserii din învăţământul special), scurtă durată sau studii universitare de licenţă (pentru învăţământul special
gimnazial, primar, preşcolar, şcoala de arte şi meserii din învăţământul special) cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare,. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători – educatori pentru învăţământul special sau ai şcolilor
postliceale cu profil pedagogic specializarea “Învăţător / Educatoare”, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore ai colegiilor pedagogice cu specializările “Educator de
psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială”  sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore şi ai învăţământului superior cu una din specializările:
psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ special

Catedra/Post : Profesor  psihopedagog*

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

Nivel

Post/Catedră
(Disciplina principală

de încadrare)
PROFILUL / DOMENIUL Nr.

crt.

Învăţământ universitar

Specializarea

de lungă
durată

de scurtă
durată

Programa -
probă de concurs

1. Psihologie x
2. Psihologie şi asistenţă socială x
3. Psihologie şi psihopedagogie specială x
4. Psihopedagogie specială x
5. Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x
6. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
7. Pedagogie x
8. Pedagogie socială x
9. Pedagogie - Limba şi literatura română x
10. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
11. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
12. Psihologie - Pedagogie x
13. Psihopedagogie - Cibernetică x
14. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
15. Sociologie - Psihologie x
16. Psihopedagogie x
17. Psihosociologie x
18. Psihosociologie (+ militar) x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

19. Psihosociologie – Informaţii (militar) x
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 20. Psihosociologie – informaţii x

PSIHOLOGIE 21. Psihologie x
22. Filosofie - Psihologie x
23. Pedagogie - Limba şi literatura română x
24. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
25. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
26. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

FILOSOFIE

27. Psihologie x
28. Pedagogie x
29. Pedagogie - învăţători xŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
30. Psihopedagogie specială x

Învăţământ special
preşcolar / Învăţământ

special primar/
Învăţământ special

gimnazial/ Şcoala de
arte si meserii din

învăţământul special/
Învăţământ special

liceal

Profesor
psihopedagog

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 31. Sociologie - Psihologie x
32. Pedagogie specială x
33. Psihologie şi psihopedagogie specială x
34. Psihopedagogie specială xSOCIOPSIHOPEDAGOGIE
35. Pedagogie x

PEDAGOGIE 36. Pedagogie specială x

Învăţământ special
preşcolar / Învăţământ

special
primar/ Învăţământ

special gimnazial/
Şcoala de arte si

meserii din
învăţământul special

Profesor
psihopedagog

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 37. Pedagogie x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.

5287/ 2004)

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993.
(2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în

conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în  tabel sunt exceptaţi de la condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu  modificările  şi completările ulterioare.



134

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

Programa -
probă de concurs

Nivel
Post/Catedră

(Disciplina principală
de încadrare)

Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare de

licenţă
38. Pedagogie xŞTIINŢE SOCIALE

ŞI POLITICE
ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 39. Psihopedagogie specială x

Învăţământ
special preşcolar/

Învăţământ
special primar/

Învăţământ
special gimnazial/
Şcoala de arte si

meserii din
învăţământul

special

Profesor
psihopedagog ŞTIINŢE SOCIALE

ŞI POLITICE PSIHOLOGIE 40. Psihologie x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.

5287/ 2004)

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în  tabel sunt exceptaţi de la condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu  modificările  şi completările ulterioare.
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Învăţământ special

Disciplina: Psihopedagogie specială*

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

Nivel

Post/Catedră
(Disciplina principală

de încadrare)
PROFILUL / DOMENIUL Nr.

crt.

Învăţământ universitar

Specializarea

de
lungă
durată

de
scurtă
durată

Programa -
probă de concurs

1. Psihologie x
2. Psihologie şi asistenţă socială x
3. Psihologie şi psihopedagogie specială x x
4. Psihopedagogie specială x x
5. Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x
6. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
7. Pedagogie x x
8. Pedagogie socială x
9. Pedagogie specială x
10. Pedagogie - Limba şi literatura română x
11. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
12. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
13. Psihologie - Pedagogie x
14. Psihopedagogie - Cibernetică x
15. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
16. Sociologie - Psihologie x
17. Psihopedagogie x
18. Psihosociologie x
19. Psihosociologie (+ militar) x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

20. Psihosociologie – Informaţii (militar) x
PSIHOLOGIE 21. Psihologie x

22. Filosofie - Psihologie x
23. Pedagogie - Limba şi literatura română x
24. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
25. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
26. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

FILOSOFIE

27. Psihologie x
28. Pedagogie x x
29. Pedagogie - învăţători xŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
30. Psihopedagogie specială x

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 31. Sociologie - Psihologie x
PEDAGOGIE 32. Pedagogie specială x

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 33. Psihosociologie – informaţii x
34. Limba şi literatura română x x
35. Limba română x x
36. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x x
37. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x x
38. Limba română – Limba străină/maternă x x
39. Limba şi literatura română - Balcanologie x
40. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x
41. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x
42. Limba şi literatura română - Etnologie x
43. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x

Învăţământ
special

(deficienţe grave,
severe, profunde

sau asociate)

Psihopedagogie
specială

FILOLOGIE

44. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)
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45. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x x
46. Limba străină/maternă - Limba română x x
47. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x x
48. Limba maghiară - Limba şi literatura română x x
49. Limba şi literatura română - Limba latină x
50. Limba şi literatura română - Bibliologie x
51. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x
52. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
53. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x
54. Limba şi literatura română - Istorie x x

FILOLOGIE

55. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x
ISTORIE 56. Istorie – Limba şi literatura română x

57. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x

58. Teologie ortodoxă didactică- Litere (Limba şi literatura
română) x

59. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
60. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
61. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x

62. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura
română x

63. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura
română) x

64. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura
română x

65. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
66. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
67. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
68. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x

Învăţământ
special

(deficienţe
grave, severe,
profunde sau

asociate)

Psihopedagogie
specială

TEOLOGIE

69. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993.
(2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în

conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
*Catedrele de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ de la clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate ,

pot fi ocupate de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată, cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de
institutori, ori cu studii universitare de licenţă, cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu modificările şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători – educatori pentru învăţământul special sau ai
şcolilor postliceale cu profil pedagogic specializarea “Învăţător / Educatoare”, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore ai colegiilor pedagogice cu
specializările “Educator de psihopedagogie specială” , „Educator şi psihopedagogie specială”  sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore şi ai
învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie
(absolvenţii promoţiilor 1978-1994).
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Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Programa -
probă de concurs

Nivel
Post/Catedră

(Disciplina principală
de încadrare)

Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare
de licenţă

70. Pedagogie xŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 71. Psihopedagogie specială x

Învăţământ
special

(deficienţe
grave, severe,
profunde sau

asociate)

Psihopedagogie
specială

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

PSIHOLOGIE 72. Psihologie x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.

5287/ 2004)

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în  tabel sunt exceptaţi de la condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu  modificările  şi completările ulterioare.
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Învăţământ special

Disciplina: Psihopedagogie specială*

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

Nivel

Post/Catedră
(Disciplina principală

de încadrare)
PROFILUL / DOMENIUL Nr.

crt.

Învăţământ universitar

Specializarea

de
lungă
durată

de
scurtă
durată

Programa -
probă de concurs

1. Psihologie x
2. Psihologie şi asistenţă socială x
3. Psihologie şi psihopedagogie specială x x
4. Psihopedagogie specială x x
5. Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x
6. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
7. Pedagogie x x
8. Pedagogie socială x
9. Pedagogie specială x
10. Pedagogie - Limba şi literatura română x
11. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
12. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
13. Psihologie - Pedagogie x
14. Psihopedagogie - Cibernetică x
15. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
16. Sociologie - Psihologie x
17. Psihopedagogie x
18. Psihosociologie x
19. Psihosociologie (+ militar) x

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

20. Psihosociologie – Informaţii (militar) x
PSIHOLOGIE 21. Psihologie x

22. Filosofie - Psihologie x
23. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
24. Pedagogie - Limba şi literatura română x
25. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
26. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

FILOSOFIE

27. Psihologie
28. Pedagogie x x
29. Pedagogie - învăţători xŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
30. Psihopedagogie specială x

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 31. Sociologie - Psihologie x
PEDAGOGIE 32. Pedagogie specială x

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 33. Psihosociologie – informaţii x
34. Limba şi literatura română x x
35. Limba română x x
36. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x x
37. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x x
38. Limba română – Limba străină/maternă x x
39. Limba şi literatura română - Balcanologie x
40. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x
41. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x
42. Limba şi literatura română - Etnologie x
43. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x
44. Limba străină/maternă - Limba română x x

Învăţământ
special

(deficienţe
moderate sau

uşoare)

Psihopedagogie
specială

FILOLOGIE

45. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)
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46. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x x
47. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x x
48. Limba maghiară - Limba şi literatura română x x
49. Limba şi literatura română - Limba latină x
50. Limba şi literatura română - Bibliologie x
51. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x
52. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
53. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x
54. Limba şi literatura română - Istorie x x

FILOLOGIE

55. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x
ISTORIE 56. Istorie – Limba şi literatura română x

57. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x

58. Teologie ortodoxă didactică- Litere (Limba şi literatura
română) x

59. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
60. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
61. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x

62. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura
română x

63. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura
română) x

64. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura
română x

65. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
66. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
67. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
68. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x

Învăţământ
special

(deficienţe
moderate sau

uşoare)

Psihopedagogie
specială

TEOLOGIE

69. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării

nr. 5287/ 2004)

Notă.  La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993.
(2) Programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa  într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în

conformitate cu prevederile   Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în  tabel sunt exceptaţi de la condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu  modificările  şi completările ulterioare.

Catedrele de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ de la clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare, pot fi ocupate de
oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată, cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de institutori ori cu studii
universitare de licenţă, cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare.
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Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Programa -
probă de concurs

Nivel
Post/Catedră

(Disciplina principală
de încadrare)

Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile

universitare de licenţă

Nr.
crt.

Nivelul de studii

Specializarea

Studii
universitare
de licenţă

70. Pedagogie xŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI 71. Psihopedagogie specială x

ŞTIINŢE SOCIALE
ŞI POLITICE PSIHOLOGIE 72. Psihologie x

73. Limba şi literatura română x

Învăţământ
special

(deficienţe
moderate sau

uşoare)

Psihopedagogie
specială

ŞTIINŢE
UMANISTE

LIMBĂ ŞI
LITERATURĂ 74. Limba şi literatura română - Limba şi literatura

străină/maternă x

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.

5287/ 2004)

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în  tabel sunt exceptaţi de la condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu  modificările  şi completările ulterioare.

Învăţământ special
Clase/grupe/unităţi de învăţământ special în care se

utilizează curriculum-ul şcolii de masă

1. Pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special în care se utilizează curriculum-ul şcolii de masă, posturile/catedrele didactice se
constituie pe discipline, conform  planurilor – cadru în vigoare.

2. Pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învăţământul special, se pot înscrie  numai profesori
nevăzători absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare ori cele prevăzute la art. 1 alin. (14) lit. b) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5743/2008 sau cele prevăzute la art. 9 alin. (5) din
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante î n unităţile de
învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului
nr. 5573/2008, aprobată ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5741/2008.  Pentru ocuparea acestor posturi candidaţii susţin
proba scrisă în specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diploma/diplomele de studii, conform prezentului Centralizator, după
programele specifice pentru concurs, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. Ocuparea posturilor
vacante de profesor preparator (nevăzător), din învăţământul special se face în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor obţinute, indiferent
de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisă.


