Având în vedere:
- Prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014, cu modificările şi
completările ulterioare:
„Art. 8 (1) Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de
instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, se constituie, în baza
documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ
la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de
licenţă sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de
masterat/master în corelaţie cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pe diploma/certificatul de
absolvire a unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau
ocuparea de noi funcţii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor
cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a
unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a
unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore
conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de doctor şi certificatele de
absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei
didactice.
(2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum şi la constituirea normei didactice de
predare-învăţare-evaluare, pentru absolvenţii învăţământului superior se iau în considerare şi:
a) programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau
ocuparea de noi funcţii didactice altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale;
b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului,
finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;
c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului,
finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi
masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.”
- Prevederile art. 2 din OMEN nr. 5109/2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de
învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar 2015:
„Art. 2 (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de
participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la
concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul
preuniversitar dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă
specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat
poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest
Centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul
preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
(2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de
studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul
preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.”
- Notele prevăzute în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi
probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015:
„La specializările nominalizate mai sus se adaugă :
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
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(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin
un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a profesa
într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de
conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii
didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.”
- Adeverințele nr. 149/03.06.2015 şi nr. 150/03.06.2015 ale Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi
Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti
- Solicitările unor cadre didactice, ale unor inspectorate şcolare şi Ferderaţiei Româe de GO, înregistrate la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu numerele de mai sus,
Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a acordat acceptul pentru participarea la etapele de
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015 şi la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, pentru candidaţii care au
finalizat specializările/programele de studii din tabelele de mai jos, după cum urmează:
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CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE
(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*)
G/P-

G/PM, GPC -

**MI (funcţie de instrument),
**IA, **CO, TSD, AC, AO

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
Domeniul
fundamental

ARTE

Domeniul pentru studiile
universitare de licenţă

MUZICĂ

Nr.
crt.

1.

Nivelul de studii
Specializarea

Compoziţie muzicală

Studii
universitare de
licenţă

x

Programa probă de concurs

Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / studii teoretice / ansambluri
muzicale vocale şi instrumentale

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
**MI (funcţie de instrument),
**IA, **CO, TSD, AO, AC

ARTE

MUZICĂ

2.

Dirijat

x

**MI (funcţie de instrument),
**IA, **CO, AC, TSD

ARTE

MUZICĂ

3.

Muzicologie

x

**MI (funcţie de instrument),
**IA, **CO, TSD

Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / studii teoretice / ansambluri
muzicale vocale şi instrumentale

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

ARTE

MUZICĂ

4.

Pedagogie muzicală

x

Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / studii teoretice

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

** cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător unui
instrument se regăsește în cel puţin 3 ani de studii finalizată/finalizat cu notă, candidatul poate ocupa catedre şi funcţie de acest instrument numai învăţământul primar şi gimnazial de artă).

3

CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE
(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*)
L-

G/P-

LM /A-C

G/PM, GPC –

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

Domeniul
fundamental

Domeniul
pentru studiile
universitare de
licenţă

Specializarea din cadrul
domeniului pentru studiile
universitare de licenţă

Domeniul de
licenţă
Programul de studii de master acreditat

Artele spectacolului
muzical****

ARTE

MUZICĂ

****C, ****IV

TEOLOGIE

ARTE

****C, ****IV

TEOLOGIE

TEOLOGIE
ORTODOXĂ

MUZICĂ

TEOLOGIE
ORTODOXĂ

Compoziţie muzicală****
Dirijat****
Interpretare muzicală****
Interpretare muzicală –
canto
Interpretare muzicală –
instrumente****
Muzicologie****
Muzică religioasă****
Pedagogie muzicală****

TEOLOGIE
ORTODOXĂ

MUZICĂ

Artă sacră****

1. Arta educaţiei muzicale****
2. Arta muzicală****
3. Artă muzicală în cultura audiovizuală****
4. Arta spectacolului liric****
5. Artele spectacolului muzical****
6. Educaţie muzicală****
7. Educaţie muzicală contemporană****
8. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale
religioase ****
9. Elemente de complementaritate pentru educaţia
muzicală****
10. Interpretare muzicală
11. Pedagogie muzicală****
12. Stilistica interpretării muzicale
13. Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală
14. Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi
vocală
15. Tehnica şi arta muzicală din secolul XX****
16. Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală

Studii
universitare de
masterat/master

x

Artă sacră****

TEOLOGIE

Artă sacră**

4

Teologie-Muzică-Educaţie****

Programa –
probă de concurs

Proba practicometodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală
specializată: artă
vocală

(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)

Artele spectacolului
muzical****
Compoziţie muzicală****
Dirijat****
Interpretare muzicală****
Interpretare muzicală –
canto
Interpretare muzicală –
instrumente****
Muzicologie****
Muzică religioasă****
Pedagogie muzicală****
Compoziţie muzicală**
Dirijat**
Interpretare muzicală
Interpretare muzicală –
canto**
Interpretare muzicală –
instrumente
Muzicologie**
Muzică religioasă**
Pedagogie muzicală**

TEOLOGIE

Nivelul de
studii

x

Proba practicometodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală
specializată: artă
vocală

(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)

ARTE

MUZICĂ

***MVTR

TEOLOGIE

TEOLOGIE
ORTODOXĂ

Artele spectacolului
muzical***
Compoziţie muzicală***
Dirijat***
Interpretare muzicală***
Interpretare muzicală –
canto***
Interpretare muzicală –
instrumente***
Muzicologie***
Muzică religioasă***
Pedagogie muzicală***

MUZICĂ

Artă sacră***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Arta educaţiei muzicale***
Arta muzicală***
Artă muzicală în cultura audiovizuală***
Arta spectacolului liric***
Artele spectacolului muzical***
Educaţie muzicală***
Educaţie muzicală contemporană***
Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase ***
Elemente de complementaritate pentru educaţia muzicală***
Interpretare muzicală
Pedagogie muzicală***
Stilistica interpretării muzicale
Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală
Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală
Tehnica şi arta muzicală din secolul XX***
Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală

x

Proba practicometodică
+
Proba scrisă:
Proba scrisă:
Educaţie muzicală
specializată: artă
vocală

(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)

***cu modul de folclor (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto popular, folclor muzical sau folclor comparat, se regăsește în cel puţin 2 ani
de studiu din cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia
absolvirii modulului de folclor necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de
studiu/modulul, canto popular sau folclor muzical, se regăsește în fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de folclor necesar pentru
ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă);
****cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto sau canto clasic, se regăsește în cel puţin 2 ani de studiu de studiu din cadrul
ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de
canto necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, canto sau canto
clasic, se regăsește în fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de canto necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal,
gimnazial şi primar de artă).
Învăţământ preuniversitar

Nivel

Palatele
copiilor /
Cluburile
copiilor

Post/Catedră
(Disciplina principală
de încadrare)

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

Învăţământ universitar
PROFILUL / DOMENIUL

Specializarea

de
lungă
durată

ŞTIINŢA
SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR/
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR

Automatică şi informatică industrială

x

ELECTRIC / INGINERIE ELECTRICĂ

Automatică şi informatică industrială

x

Go
ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI /
ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI

Automatică şi informatică industrială

x

de
scurtă
durată

Programa probă de concurs
Proba practică
+
Proba scrisă:
INFORMATICĂ ŞI
TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI

(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Electronică, Automatizări,
Telecomunicaţii

(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)
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Învăţământ preuniversitar
Nivel

Învăţământ
profesional/
Învăţământ
gimnazial

Post/Catedră
(Disciplina principală
de încadrare)

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
Domeniul
fundamental

Domeniul pentru
studiile
universitare de licenţă

Limba latină

ŞTIINŢE
UMANISTE

FILOLOGIE

Limba greacă veche

ŞTIINŢE
UMANISTE

Învăţământ preuniversitar
Post/Catedră
(Disciplina
Nivel
principală
de încadrare)

FILOLOGIE

Nivelul de studii
Specializarea
Litere clasice

Studii universitare
de licenţă
x

Limbi şi culturi antice

x

Litere clasice

x

Limbi şi culturi antice

x

Programa probă de concurs
LIMBA LATINĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

LIMBA GREACĂ VECHE (ELINĂ)
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

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
Domeniul pentru
Nivelul de
Studii
Specializarea din cadrul domeniului
Domeniul
studiile
studii
universitare
pentru studiile
Domeniul de licenţă
fundamental
universitare de
de masterat/
universitare de licenţă
licenţă
Programul de studii de master acreditat
master
ISTORIE
Istorie
FILOSOFIE
Filosofie
ŞTIINŢE
UMANISTE
Etnologie
STUDII
CULTURALE
Studii europene
Drept
ŞTIINŢE
DREPT
Drept comunitar
JURIDICE
Ordine şi siguranţă publică
Sociologie
Antropologie
SOCIOLOGIE

Programa probă de concurs

Resurse umane

Învăţământ
profesional/
Învăţământ
gimnazial

ŞTIINŢE
POLITICE
RELAŢII
INTERNAŢION
ALE ŞI STUDII
EUROPENE

Cultură
civică

ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI
POLITICE

ŞTIINŢE
ADMINISTRAT
IVE

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII
ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE

ŞTIINŢE
MILITARE ŞI
INFORMAŢII

ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIINŢE
MILITARE ŞI
INFORMAŢII

Ştiinţe politice
Studii de securitate

CULTURĂ

Relaţii internaţionale şi studii
europene
Administraţie publică
Administraţie europeană
Servicii şi politici de sănătate
publică
Asistenţă managerială şi secretariat

CIVICĂ
RELAŢII
INTERNAŢIONALE ŞI
STUDII EUROPENE

Istorie contemporană şi relații internaţionale

x

(programa aprobată prin
ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)

Comunicare şi relaţii publice
Jurnalism
Pedagogie
Psihologie

Terapie ocupaţională
Asistenţă socială
Comunicare şi relaţii publiceinformaţii
Psihologie - informaţii
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ŞTIINŢE
UMANISTE

ISTORIE
FILOSOFIE
STUDII
CULTURALE

ŞTIINŢE
JURIDICE

DREPT

SOCIOLOGIE

Istorie
Filosofie
Etnologie
Studii europene
Drept
Drept comunitar
Ordine şi siguranţă publică
Sociologie
Antropologie

Resurse umane

Învăţământ
liceal

Cultură
civică –
Studii sociale

ŞTIINŢE
POLITICE
RELAŢII
INTERNAŢION
ALE ŞI STUDII
EUROPENE
ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI
POLITICE

ŞTIINŢE
ADMINISTRAT
IVE

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII
ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE

ŞTIINŢE
MILITARE ŞI
INFORMAŢII

ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIINŢE
MILITARE ŞI
INFORMAŢII

Ştiinţe politice
Studii de securitate

CULTURĂ

Relaţii internaţionale şi studii
europene
Administraţie publică
Administraţie europeană
Servicii şi politici de sănătate
publică
Asistenţă managerială şi secretariat

CIVICĂ
RELAŢII
INTERNAŢIONALE ŞI
STUDII EUROPENE

Istorie contemporană şi relații internaţionale

x

(programa aprobată prin
ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)

Comunicare şi relaţii publice
Jurnalism
Pedagogie
Psihologie

Terapie ocupaţională
Asistenţă socială
Comunicare şi relaţii publiceinformaţii
Psihologie - informaţii
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ŞTIINŢE
UMANISTE

ISTORIE
FILOSOFIE
STUDII
CULTURALE

ŞTIINŢE
JURIDICE

DREPT

SOCIOLOGIE

Istorie
Filosofie
Etnologie
Studii europene
Drept
Drept comunitar
Ordine şi siguranţă publică
Sociologie
Antropologie

Resurse umane

Palatele
copiilor /
Cluburile
copiilor

1. Educaţie
civică
2. Oratorie şi
dezbateri
3. Educaţie
pentru cetăţenie
democratică
4. Studii
europene

ŞTIINŢE
POLITICE
RELAŢII
INTERNAŢION
ALE ŞI STUDII
EUROPENE
ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI
POLITICE

ŞTIINŢE
ADMINISTRAT
IVE

ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII
ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE

ŞTIINŢE
MILITARE ŞI
INFORMAŢII

ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIINŢE
MILITARE ŞI
INFORMAŢII

Ştiinţe politice
Studii de securitate

CULTURĂ

Relaţii internaţionale şi studii
europene
Administraţie publică
Administraţie europeană
Servicii şi politici de sănătate
publică
Asistenţă managerială şi secretariat

CIVICĂ
RELAŢII
INTERNAŢIONALE ŞI
STUDII EUROPENE

Istorie contemporană şi relații internaţionale

x

(programa aprobată prin
ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)

Comunicare şi relaţii publice
Jurnalism
Pedagogie
Psihologie

Terapie ocupaţională
Asistenţă socială
Comunicare şi relaţii publiceinformaţii
Psihologie - informaţii
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STIINŢE
EXACTE

CHIMIE
FIZICĂ
BIOLOGIE

ŞTIINŢE ALE
NATURII

ŞTIINŢA MEDIULUI

GEOGRAFIE
GEOLOGIE
1. Protecţia
mediului
Învăţământ
liceal/
Învăţământ
profesional

INGINERIE CHIMICĂ

2. Pregătire instruire
practică
(Protecţia
mediului)

INGINERIE CIVILĂ
INGINERIE
GEOLOGICĂ
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI

INGINERIA MEDIULUI

Biochimie tehnologică
Biofizică
Biochimie
Biologie
Chimia mediului
Ecologie şi protecţia mediului
Geografia mediului
Fizica mediului
Ştiinţa mediului
Hidrologie şi meteorologie
Geologie
Geochimie
Ingineria substanţelor anorganice şi
protecţia mediului
Inginerie biochimică
Ingineria şi informatica proceselor
chimice şi biochimice
Inginerie sanitară şi protecţia mediului
Inginerie geologică
Geologia resurselor miniere
Geologia resurselor petroliere
Geofizică
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
Ingineria sistemelor biotehnice şi
ecologice
Ingineria şi protecţia mediului în
industria chimică şi petrochimică
Ingineria şi protecţia mediului în
agricultură
Ingineria dezvoltării rurale durabile
Ingineria mediului
Ingineria valorificării deşeurilor

9

PROTECŢIA
MEDIULUI
INGINERIA
MEDIULUI

Controlul şi monitorizarea calităţii factorilor de mediu

x

(programa aprobată
prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)

STIINŢE
EXACTE

CHIMIE
FIZICĂ
BIOLOGIE

ŞTIINŢE ALE
NATURII

ŞTIINŢA MEDIULUI

GEOGRAFIE
GEOLOGIE

Palatele
copiilor /
Cluburile
copiilor

1. Protecţia
mediului/
ecologie
2. Sanitarii
pricepuţi
3. Protecţie
civilă
4. Geochimia
mediului
înconjurător

INGINERIE CHIMICĂ

INGINERIE CIVILĂ
INGINERIE
GEOLOGICĂ
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI

INGINERIA MEDIULUI

Biochimie tehnologică
Biofizică
Biochimie
Biologie
Chimia mediului
Ecologie şi protecţia mediului
Geografia mediului
Fizica mediului
Ştiinţa mediului
Hidrologie şi meteorologie
Geologie
Geochimie
Ingineria substanţelor anorganice şi
protecţia mediului
Inginerie biochimică
Ingineria şi informatica proceselor
chimice şi biochimice
Inginerie sanitară şi protecţia mediului
Inginerie geologică
Geologia resurselor miniere
Geologia resurselor petroliere
Geofizică
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
Ingineria sistemelor biotehnice şi
ecologice
Ingineria şi protecţia mediului în
industria chimică şi petrochimică
Ingineria şi protecţia mediului în
agricultură
Ingineria dezvoltării rurale durabile
Ingineria mediului
Ingineria valorificării deşeurilor
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PROTECŢIA
MEDIULUI
INGINERIA
MEDIULUI

Controlul şi monitorizarea calităţii factorilor de mediu

x

(programa aprobată
prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)

Învăţământ
liceal/
Învăţământ
profesional

Industrie
alimentară

ŞTIINŢE
INGINEREŞTI

INGINERIE ŞI
MANAGEMENT

INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE

Inginerie economică în agricultură
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1. Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
2. Biosecuritatea produselor alimentare
3. Controlul, expertizarea şi siguranţa
alimentelor
4. Controlul şi expertiza produselor alimentare
5. Controlul şi expertiza alimentelor
6. Controlul şi expertiza alimentelor ecologice,
Halal şi Kosher
7. Chimia şi ingineria valorificării
bioresurselor
8. Expertiza pe filiera produselor alimentare
9. Expertiza produselor alimentare
10. Inginerie alimentară şi mediul înconjurător
11. Ingineria şi managementul procesării şi
păstrării produselor agroalimentare
12. Ingineria alimentelor funcţionale
13. Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa
alimentelor, protecţia consumatorului şi protecţia
mediului
14. Managementul calităţii alimentelor
15. Food quality management
16. Managementul calităţii produselor
alimentare
17. Managementul calităţii produselor
alimentare şi a mediului
18. Managementul igienei, controlul calităţii
produselor alimentare si asigurarea sănătăţii
populaţiei
19. Managementul educaţiei pentru protecţia
mediului şi igiena alimentaţiei
20. Managementul securităţii mediului şi
siguranţa alimentară
21. Managementul procesării moderne a
alimentelor
22. Protecţia consumatorului în alimentaţia
publică
23. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare
ecologice
24. Sisteme de procesare şi controlul calităţii
produselor alimentare
25. Sisteme de procesare ecologică
multifuncţională integrată a principiilor bioactive
naturale - SPE
26. Siguranţa alimentară şi protecţia
27. consumatorului
28. Siguranţa şi biosecuritatea produselor
agroalimentare
29. Siguranţă şi securitate agroalimentară
30. Ştiinţa şi ingineria alimentelor
31. Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice
32. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare
ecologice
33. Tehnologii speciale în industria alimentară
34. Tehnologii avansate de procesare a
materiilor prime agricole -TAP

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

x

(programa aprobată
prin ordinul
ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 /
2010)

Învăţământ
liceal/
Învăţământ
profesional/
Stagii de
pregătire
practică

Pregătire instruire
practică
(Industrie
alimentară/
Industria
alimentară)

ŞTIINŢE
INGINEREŞTI

INGINERIE ŞI
MANAGEMENT

Inginerie
economică în
agricultură

INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE
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1. Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
2. Biosecuritatea produselor alimentare
3. Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor
4. Controlul şi expertiza produselor alimentare
5. Controlul şi expertiza alimentelor
6. Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher
7. Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor
8. Expertiza pe filiera produselor alimentare
9. Expertiza produselor alimentare
10. Inginerie alimentară şi mediul înconjurător
11. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor
agroalimentare
12. Ingineria alimentelor funcţionale
13. Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor, protecţia
consumatorului şi protecţia mediului
14. Managementul calităţii alimentelor
15. Food quality management
16. Managementul calităţii produselor alimentare
17. Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului
18. Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare si
asigurarea sănătăţii populaţiei
19. Managementul educaţiei pentru protecţia mediului şi igiena
alimentaţiei
20. Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară
21. Managementul procesării moderne a alimentelor
22. Protecţia consumatorului în alimentaţia publică
23. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice
24. Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
25. Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a
principiilor bioactive naturale - SPE
26. Siguranţa alimentară şi protecţia
27. consumatorului
28. Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare
29. Siguranţă şi securitate agroalimentară
30. Ştiinţa şi ingineria alimentelor
31. Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice
32. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice
33. Tehnologii speciale în industria alimentară
34. Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole -TAP

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ
(MAIŞTRI
INSTRUCTORI)

x

(programa aprobată
prin ordinul
ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 /
2010)

Palatele
copiilor /
Cluburile
copiilor

Artă
culinară

ŞTIINŢE
INGINEREŞTI

INGINERIE ŞI
MANAGEMENT

Inginerie economică
în agricultură

INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE
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1. Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
2. Biosecuritatea produselor alimentare
3. Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor
4. Controlul şi expertiza produselor alimentare
5. Controlul şi expertiza alimentelor
6. Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher
7. Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor
8. Expertiza pe filiera produselor alimentare
9. Expertiza produselor alimentare
10. Inginerie alimentară şi mediul înconjurător
11. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor
agroalimentare
12. Ingineria alimentelor funcţionale
13. Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor,
protecţia consumatorului şi protecţia mediului
14. Managementul calităţii alimentelor
15. Food quality management
16. Managementul calităţii produselor alimentare
17. Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului
18. Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare
si asigurarea sănătăţii populaţiei
19. Managementul educaţiei pentru protecţia mediului şi igiena
alimentaţiei
20. Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară
21. Managementul procesării moderne a alimentelor
22. Protecţia consumatorului în alimentaţia publică
23. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice
24. Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
25. Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a
principiilor bioactive naturale - SPE
26. Siguranţa alimentară şi protecţia
27. consumatorului
28. Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare
29. Siguranţă şi securitate agroalimentară
30. Ştiinţa şi ingineria alimentelor
31. Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice
32. Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice
33. Tehnologii speciale în industria alimentară
34. Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole TAP

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

x

(programa aprobată
prin ordinul
ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 /
2010)

