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

învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ 
Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul domeniului 

pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de 

licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat 

/ master              

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultură şi 

civilizaţie 

românească 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / 

folclor 

6. Educaţie civică   

7. Teatru 

8. Teatru / teatru de 

revistă 

9. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

1. Analiza discursului 
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 
9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 
16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 
19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 
26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 
29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 
36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 
39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 
43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 
46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 
49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 
63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 
66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - Limba 

şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  

 

 

 



1002 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultură şi civilizaţie 

românească 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / folclor 

6. Educaţie civică   

7. Teatru 

8. Teatru / teatru de 

revistă 

9. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

 

 

 



1003 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultură şi civilizaţie 

românească 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / folclor 

6. Educaţie civică   

7. Teatru 

8. Teatru / teatru de 

revistă 

9. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  

 

 

 



1004 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultură şi civilizaţie 

românească 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / ziaristică 

5. Etnografie / folclor 

6. Educaţie civică   

7. Teatru 

8. Teatru / teatru de 

revistă 

9. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               

 

 

 
 



1005 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultură şi civilizaţie 

românească 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / folclor 

6. Educaţie civică   

7. Teatru 

8. Teatru / teatru de 

revistă 

9. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi comparată  

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  

 

 

 



1006 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Limba şi literatura engleză 

22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

23. Limba engleză. Practici de comunicare 

24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică 

europeană 

28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba engleză) 

36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

37. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

38. Management intercultural (în limba engleză) 

39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

40. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

41. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

42. Studii britanice 

43. Studii canadiene 

44. Studii culturale britanice 

45. Studii americane 

46. Studii anglo – americane 

47. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

48. Studii irlandeze (limba engleză) 

49. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

50. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

51. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

52. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

53. Traducere specializată (în limba engleză) 

54. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

55. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

57. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

58. Traductologie – Limba engleză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 
ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Sudii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 

 

 

 
 



1007 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura engleză                  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatura universală şi 

comparată               

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Sudii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(engleză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, limbă străină) 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 
DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
 

 



1008 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  

(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

 

x 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene x 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura engleză                  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatura universală şi 

comparată               

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Sudii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(engleză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, limbă străină) 

 

 

 



1009 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultură şi literatură română 

8. Cultură şi civilizaţie europeană 

9. Didactici ale disciplinelor filologice 

10. Dinamica limbii române contemporane 

11. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

12. Discurs şi comunicare 

13. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

14. Editarea şi promovarea produselor culturale 

15. Inovare culturală 

16. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

17. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

18. Hermeneutică şi ideologie literară 

19. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

20. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

21. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

22. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

23. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

24. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

25. Limba română în context romanic 

26. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

27. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

28. Limba şi literatura română 

29. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

32. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

33. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

35. Limbă şi comunicare 

36. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

37. Literatura română modernă şi contemporană 

38. Literatură şi cultură românească în context european 

39. Literatură română în context european 

40. Literatura română şi modernismul european 

41. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

42. Literatura română - Relevanţe europene 

43. Literatură română şi hermeneutică literară 

44. Literatură universală şi comparată 

45. Literatură, film şi reprezentări culturale 

46. Lingvistică generală şi românească 

47. Managementul resurselor culturale 

48. Modele clasice în cultura română 

49. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

50. Modernism şi postmodernism în literatură 

51. Modernitatea în literatura europeană 

52. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

53. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

54. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

55. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

56. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

57. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

58. Scriere creatoare şi traducere literară 

59. Structura limbii române actuale 

60. Studii culturale româneşti în context european 

61. Studii literare româneşti 

62. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

63. Studii de limba şi literatura română 

64. Studii de gen din perspectivă culturală 

65. Studii de românistică  

66. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

67. Teoria şi practica editării 

68. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

69. Teoria literaturii şi literatură comparată 

70. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

 
 



1010 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Limba şi literatura engleză 

22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

23. Limba engleză. Practici de comunicare 

24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) 

34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba engleză) 

36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

37. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

38. Management intercultural (în limba engleză) 

39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

40. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

41. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

42. Studii britanice 

43. Studii canadiene 

44. Studii culturale britanice 

45. Studii americane 

46. Studii anglo – americane 

47. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

48. Studii irlandeze (limba engleză) 

49. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

50. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

51. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

52. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

53. Traducere specializată (în limba engleză) 

54. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

55. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

57. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

58. Traductologie – Limba engleză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

 



1011 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Limba şi literatura engleză 

22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

23. Limba engleză. Practici de comunicare 

24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

engleză) 

36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

37. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

38. Management intercultural (în limba engleză) 

39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

40. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

41. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

42. Studii britanice 

43. Studii canadiene 

44. Studii culturale britanice 

45. Studii americane 

46. Studii anglo – americane 

47. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

48. Studii irlandeze (limba engleză) 

49. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

50. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

51. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

52. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

53. Traducere specializată (în limba engleză) 

54. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

55. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

57. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

58. Traductologie – Limba engleză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

 

 

 

 

 

 

 



1012 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză  

- Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



1013 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Limba şi literatura engleză 

22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

23. Limba engleză. Practici de comunicare 

24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

37. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

38. Management intercultural (în limba engleză) 

39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

40. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

41. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

42. Studii britanice 

43. Studii canadiene 

44. Studii culturale britanice 

45. Studii americane 

46. Studii anglo – americane 

47. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

48. Studii irlandeze (limba engleză) 

49. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

50. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

51. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

52. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

53. Traducere specializată (în limba engleză) 

54. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

55. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

57. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

58. Traductologie – Limba engleză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice 

nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

 

 

 

 

 



1014 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice 

nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  

- Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura germană               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura germană  

- Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



1015 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Limba şi literatura engleză 

22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

23. Limba engleză. Practici de comunicare 

24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

37. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

38. Management intercultural (în limba engleză) 

39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

40. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

41. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

42. Studii britanice 

43. Studii canadiene 

44. Studii culturale britanice 

45. Studii americane 

46. Studii anglo – americane 

47. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

48. Studii irlandeze (limba engleză) 

49. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

50. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

51. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

52. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

53. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

54. Traducere specializată (în limba engleză) 

55. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

56. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

57. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată) 

58. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

59. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

60. Traductologie – Limba engleză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Sudii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 

 

 

 

 

 

 
 



1016 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză 

- limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII)

, ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice 

nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII)

, ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice 

nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

 

 

 



1017 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

 

 
 

 

 
 



1018 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Limba şi literatura engleză 

22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

23. Limba engleză. Practici de comunicare 

24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) 

34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba engleză) 

36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

37. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

38. Management intercultural (în limba engleză) 

39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

40. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

41. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

42. Studii britanice 

43. Studii canadiene 

44. Studii culturale britanice 

45. Studii americane 

46. Studii anglo – americane 

47. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

48. Studii irlandeze (limba engleză) 

49. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

50. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

51. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

52. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

53. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

54. Traducere specializată (în limba engleză) 

55. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

56. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

57. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată) 

58. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

59. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

60. Traductologie – Limba engleză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



1019 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

engleză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Limba şi literatura engleză 

22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

23. Limba engleză. Practici de comunicare 

24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

engleză) 

36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

37. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

38. Management intercultural (în limba engleză) 

39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

40. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

41. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

42. Studii britanice 

43. Studii canadiene 

44. Studii culturale britanice 

45. Studii americane 

46. Studii anglo – americane 

47. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

48. Studii irlandeze (limba engleză) 

49. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

50. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

51. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

52. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

53. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

54. Traducere specializată (în limba engleză) 

55. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

56. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

57. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată) 

58. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

59. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

60. Traductologie – Limba engleză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  

- Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



1020 
 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu 

literar / creaţie 

literară 

2. Redacţie 

presă / radio – 

TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie 

civică 

6. Studii 

europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. 

franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

38. Studii canadiene 

39. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

40. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

41. Studii francofone 

42. Studii franceze şi francofone 

43. Studii literare franceze 

44. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

45. Romanistică 

46. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

47. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

48. Traductologie – Limba franceză 

49. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

50. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

51. Traducere specializată (în limba franceză) 

52. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

53. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

55. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 



1021 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura franceză   

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză) 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(franceză) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, limbă străină) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză 

- limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
 



1022 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(franceză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

17. Traducere specializată (franceză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

x 
Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice 

nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura franceză   

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

germană) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura franceză   

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

germană) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

germană) 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene x 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi literatura 

franceză                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1023 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultură şi literatură română 

8. Cultură şi civilizaţie europeană 

9. Didactici ale disciplinelor filologice 

10. Dinamica limbii române contemporane 

11. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

12. Discurs şi comunicare 

13. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

14. Editarea şi promovarea produselor culturale 

15. Inovare culturală 

16. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

17. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

18. Hermeneutică şi ideologie literară 

19. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

20. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

21. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

22. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

23. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

24. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

25. Limba română în context romanic 

26. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

27. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

28. Limba şi literatura română 

29. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

32. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

33. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

35. Limbă şi comunicare 

36. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

37. Literatura română modernă şi contemporană 

38. Literatură şi cultură românească în context european 

39. Literatură română în context european 

40. Literatura română şi modernismul european 

41. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

42. Literatura română - Relevanţe europene 

43. Literatură română şi hermeneutică literară 

44. Literatură universală şi comparată 

45. Literatură, film şi reprezentări culturale 

46. Lingvistică generală şi românească 

47. Managementul resurselor culturale 

48. Modele clasice în cultura română 

49. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

50. Modernism şi postmodernism în literatură 

51. Modernitatea în literatura europeană 

52. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

53. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

54. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

55. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

56. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

57. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

58. Scriere creatoare şi traducere literară 

59. Structura limbii române actuale 

60. Studii culturale româneşti în context european 

61. Studii literare româneşti 

62. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

63. Studii de limba şi literatura română 

64. Studii de gen din perspectivă culturală 

65. Studii de românistică  

66. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

67. Teoria şi practica editării 

68. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

69. Teoria literaturii şi literatură comparată 

70. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  

 



1024 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

38. Studii canadiene 

39. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

40. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

41. Studii francofone 

42. Studii franceze şi francofone 

43. Studii literare franceze 

44. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

45. Romanistică 

46. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

47. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

48. Traductologie – Limba franceză 

49. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

50. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

51. Traducere specializată (în limba franceză) 

52. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

53. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

55. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

x 

Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene x 

Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  

 

 



1025 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

38. Studii canadiene 

39. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

40. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

41. Studii francofone 

42. Studii franceze şi francofone 

43. Studii literare franceze 

44. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

45. Romanistică 

46. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

47. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

48. Traductologie – Limba franceză 

49. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

50. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

51. Traducere specializată (în limba franceză) 

52. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

53. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

55. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

Limba şi literatura franceză  

- Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

 

 



1026 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

38. Studii canadiene 

39. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

40. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

41. Studii francofone 

42. Studii franceze şi francofone 

43. Studii literare franceze 

44. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

45. Romanistică 

46. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

47. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

48. Traductologie – Limba franceză 

49. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

50. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

51. Traducere specializată (în limba franceză) 

52. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

53. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

55. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

 
 



1027 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu 

literar / creaţie 

literară 

2. Redacţie 

presă / radio – 

TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie 

civică 

6. Studii 

europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

38. Studii canadiene 

39. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

40. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

41. Studii francofone 

42. Studii franceze şi francofone 

43. Studii literare franceze 
44. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

46. Romanistică 

47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49. Traductologie – Limba franceză 

50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52. Traducere specializată (în limba franceză) 

53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

56. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

57. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

Limba şi literatura engleză  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura engleză   

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

franceză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

germană) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

germană) 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



1028 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză 

- limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(franceză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

17. Traducere specializată (franceză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

x 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1029 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

franceză 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  

 

 

 
 



1030 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 
6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

 

x 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

 

 

 

 

 

 



1031 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

 

x 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1032 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(franceză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

17. Traducere specializată (franceză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 
ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1033 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultură şi literatură română 

8. Cultură şi civilizaţie europeană 

9. Didactici ale disciplinelor filologice 

10. Dinamica limbii române contemporane 

11. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

12. Discurs şi comunicare 

13. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

14. Editarea şi promovarea produselor culturale 

15. Inovare culturală 

16. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

17. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

18. Hermeneutică şi ideologie literară 

19. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

20. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

21. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

22. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

23. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

24. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

25. Limba română în context romanic 

26. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

27. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

28. Limba şi literatura română 

29. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

32. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

33. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

35. Limbă şi comunicare 

36. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

37. Literatura română modernă şi contemporană 

38. Literatură şi cultură românească în context european 

39. Literatură română în context european 

40. Literatura română şi modernismul european 

41. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

42. Literatura română - Relevanţe europene 

43. Literatură română şi hermeneutică literară 

44. Literatură universală şi comparată 

45. Literatură, film şi reprezentări culturale 

46. Lingvistică generală şi românească 

47. Managementul resurselor culturale 

48. Modele clasice în cultura română 

49. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

50. Modernism şi postmodernism în literatură 

51. Modernitatea în literatura europeană 

52. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

53. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

54. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

55. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

56. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

57. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

58. Scriere creatoare şi traducere literară 

59. Structura limbii române actuale 

60. Studii culturale româneşti în context european 

61. Studii literare româneşti 

62. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

63. Studii de limba şi literatura română 

64. Studii de gen din perspectivă culturală 

65. Studii de românistică  

66. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

67. Teoria şi practica editării 

68. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

69. Teoria literaturii şi literatură comparată 

70. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               

 

 

 

 



1034 

Palatele  

copiilor / 

 Cluburile  

copiilor 

1. Cenaclu literar / creaţie 

literară 

2. Redacţie presă / radio – 

TV 

3. Jurnalism / ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi 

strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 

germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în 

limbile moderne (în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. 

germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 
comparată - Limba şi literatura 

germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 
MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba 

germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 

germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura germană  - 
Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 
germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               

 

 

 

 

 

 



1035 

Palatele  

copiilor / 

 Cluburile  

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi 
strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 
12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 
moderne (în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 
germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 
DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 
6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1036 

Palatele  

copiilor / 

 Cluburile  

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1037 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

34. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

35. Traductologie – Limba germană 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 
ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura germană - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura germană                  

Limba şi literatura engleză  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză, 

germană) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

germană) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

germană) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

germană) 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1038 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

alatele copiilor 

/ Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1039 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

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

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

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               

 

 

 



1040 

Palatele  

copiilor / 

 Cluburile  

copiilor 

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

germană  

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1041 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie italiană 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) 

6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba italiană) 

16. Management intercultural (în limba italiană) 

17. Romanistică 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

23. Traducere specializată (în limba italiană) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

26. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

27. Traductologie – Limba italiană 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010)  

 
/ 

 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 
 

 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba italiană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba italiană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba italiană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba italiană 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba italiană) 

6. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) 

7. Traductologie, terminologie, comunicare (italiană) 

 

x 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1042 

 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultura şi 

civilizaţia 

minorităţii 

maghiare 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / 

folclor 

6. Educaţie civică   

7. Studii europene 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

maghiară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (limba maghiară) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) 

6. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară) 

11. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară) 

12. Management intercultural (în limba maghiară) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară) 

14. Studii de cultură maghiară 

15. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) 

16. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) 

20. Traducere specializată (în limba maghiară) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) 

23. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) 

24. Traductologie – Limba maghiară 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 

2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

maghiară                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1043 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultură şi civilizaţie 

portugheză 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / folclor 

6. Educaţie civică   

7. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

portugheză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

portugheză) 

3. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (portugheză, limbă străină) 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba portugheză) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) 

7. Discurs şi argumentare (în limba portugheză) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

portugheză) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba portugheză) 

15. Management intercultural (în limba portugheză) 

16. Romanistică 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

portugheză) 

18. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) 

19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

portugheză) 

20. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) 

21. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) 

22. Traducere specializată (în limba portugheză) 

23. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză) 

24. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) 

25. Traducere şi terminologie (în limba portugheză) 

26. Traductologie – Limba portugheză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

 

/ 
 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba 

portugheză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 
portugheză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în 

limba portugheză) 
4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba 

portugheză 

 

x 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1044 

Palatele 

 copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară.  

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

spaniolă 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

spaniolă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (spaniolă, limbă străină) 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (spaniolă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba spaniolă) 

15. Management intercultural (în limba spaniolă) 

16. Romanistică 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) 

18. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) 

19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

20. Studii de civilizaţie, limbă şi literatură hispanice şi hispano-americane  

21. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) 

23. Traducere specializată (în limba spaniolă) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) 

26. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) 

27. Traductologie – Limba spaniolă 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba spaniolă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba spaniolă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba spaniolă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba spaniolă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

6. Traducere şi interpretare specializată (în limba spaniolă) 

7. Traductologie, terminologie, comunicare (spaniolă) 

x 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi 

civilizaţie italiană 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii 

actuale 

5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) 

6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba italiană) 

16. Management intercultural (în limba italiană) 

17. Romanistică 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

21. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

22. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

23. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

24. Traducere specializată (în limba italiană) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

26. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

27. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) 

28. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

29. Traductologie – Limba italiană 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010)  
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura italiană               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultura şi 

civilizaţia 

minorităţii 

maghiare 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / 

folclor 

6. Educaţie civică   

7. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba maghiară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (limba maghiară) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) 

6. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară) 

11. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară) 

12. Management intercultural (în limba maghiară) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară) 

14. Studii de cultură maghiară 

15. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) 

16. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) 

20. Traducere specializată (în limba maghiară) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) 

23. Traducere şi interpretare specializată (în limba maghiară) 

24. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) 

25. Traductologie – Limba maghiară 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura maghiară                  
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Cultură şi civilizaţie 

portugheză 

2. Cenaclu literar / 

creaţie literară 

3. Redacţie presă / 

radio – TV 

4. Jurnalism / 

ziaristică 

5. Etnografie / folclor 

6. Educaţie civică   

7. Studii europene 

ŞTIINŢE 
UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

portugheză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba portugheză) 

3. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (portugheză, limbă străină) 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba portugheză) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) 

7. Discurs şi argumentare (în limba portugheză) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba portugheză) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba portugheză) 

15. Management intercultural (în limba portugheză) 

16. Romanistică 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba portugheză) 

18. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) 

19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba portugheză) 

20. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) 

21. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) 

22. Traducere specializată (în limba portugheză) 

23. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză) 

24. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) 

25. Traducere şi interpretare specializată (în limba portugheză) 

26. Traducere şi terminologie (în limba portugheză) 

27. Traductologie – Limba portugheză 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura portugheză   

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi 

comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

latele 

 copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Cenaclu literar / 

creaţie literară.  

2. Redacţie presă / 

radio – TV 

3. Jurnalism / 

ziaristică 

4. Cultură şi civilizaţie 

spaniolă 

5. Educaţie civică 

6. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba spaniolă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (spaniolă, limbă străină) 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (spaniolă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba spaniolă) 

15. Management intercultural (în limba spaniolă) 

16. Romanistică 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) 

18. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice (în limba 

spaniolă) 

19. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

21. Studii de civilizaţie, limbă şi literatură hispanice şi hispano-americane  

22. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) 

23. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

24. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) 

25. Traducere specializată (în limba spaniolă) 

26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) 

27. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) 

28. Traducere şi interpretare specializată (în limba spaniolă) 

29. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) 

30. Traductologie – Limba spaniolă 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - 

Literatura universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(spaniolă) 

Limbi moderne aplicate 

(spaniolă, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(spaniolă) 

Traducere şi interpretare 

(spaniolă, limbă străină) 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Matematica 

aplicată în tehnica 

de calcul 
2. Jocuri logice 

3. Astronomie 

4. Aeromodele / 
Rachetomodele 

5. Navomodele 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
MATEMATICĂ      

1. Matematică 
 

2. Matematici 

aplicate     
           

3. Matematică 
informatică               

MATEMATICĂ 

1. Algebră 

2. Algebră şi geometrie 

3. Analiză matematică 

4. Analiză reală şi complexă 

5. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi 

stocastice 
6. Analysis and modelisation through differential and 

stochastic equations 

7. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 
8. Criptografie şi teoria codurilor 

9. Geometrie 

10. Logică şi specificaţii formale 
11. Logics and formal specifications 

12. Master de cercetare în matematică 

13. Matematică 
14. Matematică aplicată 

15. Matematică aplicată în informatică 

16. Matematică didactică 
17. Matematici aplicate 

18. Matematică computaţională 

19. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice 
20. Matematici financiare 

21. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică 

22. Matematică informatică aplicată 
23. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor 

24. Modelare interdisciplinară 
25. Modele matematice în mecanică şi astronomie 

26. Modele matematice şi statistică aplicată  

27. Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul 
financiar - bancar  

28. Modelare şi tehnologii informatice 

29. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa 

materialelor 

30. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică 

31. Modele de decizie risc şi prognoză 
32. Statistică aplicată şi informatică 

33. Structuri matematice fundamentale 

34. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii 
35. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră, 

geometrie şi topologie 

36. Fundamental structures and applications to algebra, 
geometry and topology 

37. Teoria riscurilor şi aplicaţii 

38. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză) 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

MATEMATICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

MATEMATICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 
DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Matematica 

aplicată în tehnica 

de calcul 
2. Jocuri logice 

3. Astronomie 
4. Aeromodele / 

Rachetomodele 

5. Navomodele 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 
APLICATE 

Matematică şi 

informatică 

aplicată în 

inginerie 

MATEMATICĂ 

1. Algebră 

2. Algebră şi geometrie 

3. Analiză matematică 
4. Analiză reală şi complexă 

5. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi 

stocastice 
6. Analysis and modelisation through differential and 

stochastic equations 

7. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 
8. Criptografie şi teoria codurilor 

9. Geometrie 

10. Logică şi specificaţii formale 
11. Logics and formal specifications 

12. Master de cercetare în matematică 

13. Matematică 
14. Matematică aplicată 

15. Matematică aplicată în informatică 

16. Matematică didactică 
17. Matematici aplicate 

18. Matematică computaţională 

19. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice 
20. Matematici financiare 

21. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică 
22. Matematică informatică aplicată 

23. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor 

24. Modelare interdisciplinară 
25. Modele matematice în mecanică şi astronomie 

26. Modele matematice şi statistică aplicată  

27. Modele matematice şi sisteme informatice în 
domeniul financiar - bancar  

28. Modelare şi tehnologii informatice 

29. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa 
materialelor 

30. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică 

31. Modele de decizie risc şi prognoză 
32. Statistică aplicată şi informatică 

33. Structuri matematice fundamentale 

34. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii 
35. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră, 

geometrie şi topologie 

36. Fundamental structures and applications to algebra, 
geometry and topology 

37. Teoria riscurilor şi aplicaţii 

38. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză) 

x 

MATEMATICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
 

/ 

 

MATEMATICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  

(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare 
din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 



1049 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 
calculator 

2. Informatică 

3. Automatizări şi 
calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 
5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 
7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

MATEMATICĂ 

1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării 

2. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice 

3. Matematică aplicată în informatică 

4. Matematica computaţională 

5. Matematică informatică aplicată 

6. Modele matematice şi statistică aplicată 

7. Modelare şi tehnologii informatice 

8. Statistică aplicată şi informatică 

9. Informatica didactică 

10. Tehnologii informatice 

11. Tehnologii informatice în optimizarea computaţională 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune 

economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică de 

gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme 

informatice pentru apărare şi 

securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică 

aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere 

informatizată a acţiunilor de 

luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, 

optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme 

electronice militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de 

telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică 

aplicată în inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 



1050 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 
2. Informatică 

3. Automatizări şi 
calculatoare 

4. Matematica 

aplicată in tehnica de 
calcul 

5. Tehnoredactare pe 

calculator 
6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 

calculator 
8. Geoinformatică 

 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INFORMATICĂ 

1. Administrarea sistemelor distribuite 

2. Algoritmi şi bioinformatică 

3. Baze de date 

4. Baze de date în internet şi comerţ electronic 

5. Baze de date şi programare WEB 

6. Baze de date şi tehnologii WEB 

7. Biostatistică 

8. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia    

9. Ingineria sistemelor software 

10. Inginerie software 

11. Inteligenţă artificială 

12. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit 

13. Artificial intelligence and distributed computing 

14. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie 

15. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie 

16. Informatică şi inginerie software 

17. Lingvistică computaţională 

18. Medii virtuale multimodale distribuite 

19. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei 

20. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor 

informatice 

21. Metode şi modele în inteligenţa artificială 

22. Metode formale în programare 

23. Modelare şi simulare 

24. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor 

software 

25. Optimizarea modelelor informatice  

26. Optimizare computaţională 

27. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise 

28. Programare avansată şi baze de date 

29. Programare bazată pe componente 

30. Programare declarativă 

31. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare  

32. Securitatea informaţiei 

33. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor 

34. Sisteme inteligente 

35. Sisteme distribuite în internet 

36. Sisteme distribuite 

37. Sisteme distribuite în internet şi intranet 

38. Sisteme şi tehnologii informatice avansate 

39. Advanced information systems and  technologies 

40. Studii avansate în informatică  

41. Studii avansate în informatică (în limba engleză) 

42. Tehnologii pentru dezvoltare web 

43. Tehnologii informatice 

44. Tehnologia informaţiei 

45. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft 

46. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei 

47. Tehnologii internet 

48. Internet technologies 

49. Web-design 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

 (SPECIALITATE 
ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE 
Contabilitate şi informatică de 

gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate 

naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată 

a acţiunilor de luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de 

telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată 

în inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1051 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 
2. Informatică 

3. Automatizări şi 
calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 
5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 
7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 
 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

FIZICĂ 

1. Fizica computaţională 

2. Fizica computaţională şi informatică 

3. Fizică informatică 

4. Modelare şi simulare 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

 (SPECIALITATE 
ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1052 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 
programare pe 

calculator 

2. Informatică 
3. Automatizări şi 

calculatoare 

4. Matematica aplicată 
in tehnica de calcul 

5. Tehnoredactare pe 
calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 
calculator 

8. Geoinformatică 

 
 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

1. Baze de date-suport pentru afaceri 

2. Cibernetică şi economie cantitativă 

3. E-Business 

4. E-Business administration (în limba 

engleză) 

5. Econometrie şi statistică aplicată 

6. Informatică aplicată în management 

7. Informatică economică 

8. Informatica managerială 

9. Managementul informatizat al proiectelor 

10. Managementul afacerilor electronice 

11. Metode cantitative în economie 

12. Statistică şi econometrie 

13. Statistică 

14. Statistică şi actuariat în asigurări şi 

sănătate 

15. Securitate informatică 

16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri 

 
17. Sisteme de asistare a deciziilor 

economice 

18. Sisteme informaţionale pentru afaceri 

19. Sisteme informatice financiar-bancare 

20. Sisteme informatice integrate pentru 

afaceri 

21. Sisteme informatice manageriale 

22. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor 

23. Sisteme informatice pentru 

managementul resurselor şi proceselor 

economice 

24. Strategii de dezvoltare a afacerilor             

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI 

 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 
SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 
PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 



1053 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 
2. Informatică 

3. Automatizări şi 
calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 
5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 
7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 
 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ  

1. Baze de date-suport pentru afaceri 

2. E-Business 

3. Informatică economică 
4. Managementul informatizat al proiectelor 

5. Securitate informatică 

6. Sisteme informatice pentru 
managementul resurselor şi 

proceselor economice 

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

 (SPECIALITATE 
ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1054 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 
calculator 

2. Informatică 

3. Automatizări şi 

calculatoare 

4. Matematica 
aplicată in tehnica de 

calcul 

5. Tehnoredactare pe 
calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 
calculator 

8. Geoinformatică 

 
 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CONTABILITATE 

1. Contabilitate, audit şi informatică de 

gestiune 

2. Contabilitate şi sisteme informatice 

integrate în corporaţii 

3. Cercetare în contabilitate şi informatică de 

gestiune 

4. Management contabil şi informatică de 

gestiune 

5. Sisteme informatice de gestiune 

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

 (SPECIALITATE 
ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1055 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 

2. Informatică 

3. Automatizări şi 

calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 

5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 

 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIA 

SISTEMELOR 

 

1. Achiziţia şi prelucrarea datelor 

2. Automatica sistemelor complexe 

3. Automatica şi informatica industrială 

4. Automatică avansată, 

productică şi informatică industrială 

5. Automatizări avansate 

6. Automatizări şi sisteme inteligente 

7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru 

conducerea automată şi managementul 

întreprinderilor 

8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru 

întreprinderi 

9. Comanda avansată a sistemelor complexe  

10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în 

limba franceză) 

11. Conducerea avansată a proceselor industriale 

12. Control avansat şi sisteme în timp real 

13. Controlul avansat al proceselor 

14. Informatică aplicată 

15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor 

complexe 

16. Informatică aplicată în conducerea avansată 

17. Ingineria sistemelor automate 

18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei 

19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor 

20. Ingineria şi managementul serviciilor   

21. Service engineering and management 

22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri 

23. Modele matematice în inginerie 

24. Managementul proiectelor tehnice şi 

tehnologice 

25. Managementul şi protecţia informaţiei 

26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii 

multimedia 

27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor 

28. Sisteme informatice integrate 

29. Sisteme informatice de conducere avansată 

30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi 

servicii 

31. Sisteme de control încorporate 

32. Sisteme şi control automat 

33. Sisteme şi control automat (în limba engleză) 

34. Systems and control  

35. Sisteme informatice complexe 

36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii 

37. Sisteme informatice în medicină 

38. Sisteme inteligente de conducere 

39. Sisteme automate avansate 

40. Sisteme automate de conducere a proceselor 

industriale 

41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 

informatice 

42. Sisteme şi tehnologii informatice 

43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto 

44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în 

limba engleză)   

45. Automotive embedded software 

46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi 

semnalelor 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 



1056 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 

2. Informatică 

3. Automatizări şi 

calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 

5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 

 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

CALCULATOARE 

ŞI TEHNOLGIA 

INFORMAŢIEI 

 

1. Administrarea bazelor de date  

2. Arhitecturi avansate de calculatoare   

3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de 

calculator                            

4. Calculatoare încorporate 

5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor 

6. e-Government 

7. e-Guvernare 

8. Grafică, multimedia şi realitate virtuală 

9. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor  

10. Computer and comunication engineering 

11. Inginerie software 

12. Ingineria sistemelor de programe 

13. Software engineering 

14. Ingineria calculatoarelor 

15. Computer engineering 

16. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe 

17. Ingineria sistemelor internet 

18. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale 

19. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul 

20. Informatică biomedicală 

21.  Biomedical informatics 

22. Inteligenţă artificială 

23. Inteligenţă şi viziune artificială 

24. Sisteme informatice pentru comerţ electronic 

25. Information system for e-bussines 

26. Management informatic în industrie şi administraţie 

27. Management în tehnologia informaţiei 

28. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor 

colaborative 

29. Management, inovation et technologies des systemes 

collaboritifs 

30. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite 

31. Reţele de calculatoare si comunicaţii   

32. Computer and Communication Networks 

33. Securitatea sistemelor de calcul 

34. Securitatea tehnologiei informaţiei 

35. Securitatea rețelelor informatice complexe 

36. Servicii software avansate 

37. Sisteme inteligente 

38. Sisteme inteligente si vederea artificiala 

39. Sisteme de calcul paralele si distribuite 

40. Parallel and distributed computer 

41. Sisteme distribuite şi tehnologii web 

42. Sisteme software avansate   

43. Distributed systems and web technologies 

44. Sisteme încorporate 

45. Sisteme de calcul avansate 

46. Sisteme înglobate avansate 

47. Sisteme informatice pentru comerţ electronic  

48. Information system for e-business  

49. Știința şi ingineria calculatoarelor 

50. Advanced Computing Systems 

51. Embedded Systems 

52. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie 

53. Tehnologia informaţiei 

54. Information technology 

55. Tehnologia informaţiei în economie 

56. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie 

57. Tehnologia informaţiei şi multimedia 

58. Tehnologii şi aplicaţii informatice 

59. Tehnologii informatice avansate 

60. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia 

şi realitatea virtuală   

61. Tehnici avansate pentru imagistica digitală 

62. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru 

imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe 

63. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  
ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice 

pentru apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, 

simulare şi conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în 

transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 



1057 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 

2. Informatică 

3. Automatizări şi 

calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 

5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 

 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

 

1. Advanced Microelectronics (în limba engleză) 

2. Circuite şi sisteme integrate  

3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii 

4. Comunicaţii mobile 

5. Comunicaţii multimedia     

6. Electronica surselor autonome de energie electrică  

7. Electronică şi informatică aplicată 

8. Electronică şi informatică medicală 

9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale 

10. Electronică biomedicală 

11. Electronica sistemelor inteligente 

12. Heterotehnologii în industria electronică 

13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în  

electronică şi telecomunicaţii  

14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul      

15. Inginerie electronică                           

16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente 

17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii 

18. Instrumentaţie electronică 

19. Managementul serviciilor şi rețelelor    

20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba 

engleză) 

21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru 

comunicaţii (în limba engleză) 

22. Microsisteme 

23. Microelectronica şi nanoelectronica 

24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice    

25.  Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile 

26. Optoelectronica   

27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate 

28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi  telecomunicaţii 

29. Prelucrarea semnalelor 

30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)  

31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor 

32. Traitement du signal et des images (în limba franceză) 

33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii 

34. Traitement du signal 

35. Reţele de comunicaţii 

36. Reţele integrate de telecomunicaţii 

37. Radiocomunicaţii digitale 

38. Sisteme electronice avansate 

39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 

40. Sisteme electronice inteligente şi informatică 

industrială 

41. Sisteme avansate în electronica aplicată 

42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi 

transmisia informaţiei 

43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită 

44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 

industriale 

45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi 

teleconducere  

46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei    

47. Sisteme telematice pentru transporturi 

48. Sisteme inteligente pentru transporturi 

49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale  

50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 

51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii 

52. Tehnici avansate în electronică 

53. Tehnici avansate de imagistică digitală 

54. Tehnologii multimedia 

55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi 

securitatea informaţiei 

56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale 

57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în 

domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor 

58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto 

59. Telecomunicaţii 

60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice pentru 

apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, simulare şi 

conducere informatizată a acţiunilor de 

luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 



1058 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 

2. Informatică 

3. Automatizări şi 

calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 

5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 

 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE  
Teoria codării și stocării informației x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice pentru 

apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, simulare şi 

conducere informatizată a acţiunilor de 

luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1059 

Palatele  

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Operare şi 

programare pe 

calculator 

2. Informatică 

3. Automatizări şi 

calculatoare 

4. Matematica aplicată 

in tehnica de calcul 

5. Tehnoredactare pe 

calculator 

6. Jocuri logice 

7. Grafică pe 

calculator 

8. Geoinformatică 

 

 

ŞTIINŢE 

EXACTE 

MATEMATICĂ Matematică informatică               

INGINERIE 

CIVILĂ ŞI ŞTIINŢE 

ALE EDUCAŢIEI 

Tehnologii didactice asistate de calaculator x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

INFORMATICĂ  

ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 
 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 
ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

INFORMATICĂ 
Informatică 

Informatică aplicată 

FIZICĂ Fizică informatică 

CHIMIE Chimie informatică 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ               

Cibernetică economică   

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică                  

CIBERNETICĂ, 

STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune          

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

CALCULATOARE ŞI 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

Calculatoare  

Tehnologia informaţiei  

Calculatoare şi sisteme informatice pentru 

apărare şi securitate naţională  

Ingineria informaţiei 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

Automatică şi informatică aplicată 

Echipamente pentru modelare, simulare şi 

conducere informatizată a acţiunilor de 

luptă 

Ingineria sistemelor multimedia 

INGINERIE 

ELECTORNICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII 

Electronică aplicată 

Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii 

Echipamente şi sisteme electronice 

militare 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 

Reţele şi software de telecomunicaţii 

Telecomenzi şi electronică în transporturi 

Transmisiuni 

MECATRONICĂ ŞI 

ROBOTICĂ 

Mecatronică 

Robotică 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

APLICATE 

Informatică industrială 

Informatică aplicată în inginerie electrică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie 

Informatică aplicată în ingineria 

materialelor 

 Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare 

din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 



1060 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Fizica aplicată 

2. Foto - cineclub 

3. Meteorologie 

4. Astronomie 

5. Electronică 

6. Construcţii electronice 

7. Radioclub 

8. Construcţii radio 

9. Anticipaţie ştiinţifică 

10. Jocuri logice 

11. Go 

12. Aeromodele / 

Rachetomodele 

13. Navomodele  

14. Robotică 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

 

FIZICĂ   

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate 

3. Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu 

4. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

5. Astrofizică şi particule elementare 

6. Biofizică 

7. Biofizică medicală 

8. Biofizică şi fizică medicală 

9. Biomateriale  

10. Câmpuri cuantice şi particule elementare 

11. Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii 

12. Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului 

13. Fizică aplicată 

14. Fizică computaţională 

15. Fizică computaţională aplicată 

16. Fizica computaţională şi informatică 

17. Fizica corpului solid  

18. Fizica didactică 

19. Fizica şi tehnologia materiei condensate 

20. Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale 

21. Fizică electronică şi metrologie 

22. Fizică medicală 

23. Fizică informatică 

24. Fizica materialelor 

25. Fizica materialelor avansate şi nanostructuri 

26. Fizica materialelor şi aplicaţii 

27. Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare 

28. Fizica şi protecţia mediului  

29. Fizica materialelor cristaline 

30. Physics of crystalline materials 

31. Fizica mediului şi a polimerilor ecologici 

32. Fizica polimerilor 

33. Fizica cuantică a sistemelor mezoscopice 

34. Fizică teoretică 

35. Fizică teoretică şi computaţională 

36. Fizică şi tehnologia materiei condensate 

37. Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri 

38. Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii 

39. Interacţiunea radiaţiei cu materia  

40. Interacţiunea radiaţiei cu materia (în limba engleză) 

41. Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică 

42. Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară 

43. Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală 

44. Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe 

45. Modelare şi simulare 

46. Materiale avansate. Nanotehnologii 

47. Nanostiinţe 

48. Nano-Microsisteme inteligente 

49. Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului şi nano-microtehnologii 

50. Smart nanomicrosystems for enviromental and nano-microtehnologies 

51. Surse de energie regenerabile şi alternative 

52. Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate 

53. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice 

avansate 

54. Ştiinţe 

55. Ştiinţe - masterat didactic 

56. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

FIZICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
FIZICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Fizica mediului 

Ştiinţa mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

 

 

 

 

 

 

 

 



1061 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Fizica aplicată 

2. Foto - cineclub 

3. Meteorologie 

4. Astronomie 

5. Electronică 

6. Construcţii electronice 

7. Radioclub 

8. Construcţii radio 

9. Anticipaţie ştiinţifică 

10. Jocuri logice 

11. Go 

12. Aeromodele / 

Rachetomodele 

13. Navomodele  

14. Robotică 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

1. Fizica aplicată avansată  

2. Biomateriale avansate 

3. Fotonică şi materiale avansate 

4. Tehnologii optice 

x 
Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

FIZICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
FIZICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Fizica mediului 

Ştiinţa mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Fizica aplicată 

2. Foto - cineclub 

3. Meteorologie 

4. Astronomie 

5. Electronică 

6. Construcţii electronice 

7. Radioclub 

8. Construcţii radio 

9. Anticipaţie ştiinţifică 

10. Jocuri logice 

11. Go 

12. Aeromodele / 

Rachetomodele 

13. Navomodele  

14. Robotică 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

 

INGINERIA 

MEDIULUI 
Monitorizarea şi managementul mediului x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Fizica mediului 

Ştiinţa mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor 
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 



1062 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Prelucrare mase plastice 

şi sticlă 

2. Chimie experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuţi 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / 

Rachetomodele 

10. Navomodele  

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      

1. Chimie              

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

BIOLOGIE   

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

3. Biologie – Biochimie 
4. Biochimie şi biologie moleculară 

5. Biochimie aplicată 

6. Biochimie aplicată şi biologie moleculară 

7. Biochimie aplicată şi biologie moleculară (în limba engleză) 

8. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale 

9. Chimie biologică 

10. Biological chemistry 

11. Nanoştiinţe 

12. Ştiinţe 

13. Ştiinţe - masterat didactic 

14. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CHIMIE 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Chimie militară 

Ingineria substanţelor anorganice şi 

protecţia mediului 

Chimia şi ingineria substanţelor 

organice, petrochimie şi carbochimie 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi 

nanomateriale 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor 

Ingineria şi informatica proceselor 

chimice şi biochimice 

Inginerie chimică 

Inginerie biochimică 

Ingineria fabricaţiei hârtiei 

Chimie alimentară şi tehnologii 

biochimice 

Prelucrarea petrolului şi petrochimie 

Ingineria prelucrării materialelor 

polimerice, textile şi compozite 

Extracte şi aditivi naturali alimentari  

Controlul şi expertiza produselor 

alimentare  

Controlul şi securitatea produselor  

alimentare  

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria şi protecţia mediului în 

industria chimică şi petrochimică        

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică în industria chimică 

şi de materiale   

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Chimia mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1063 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Prelucrare mase plastice 

şi sticlă 

2. Chimie experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuţi 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / 

Rachetomodele 

10. Navomodele  

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      

1. Chimie              

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

CHIMIE    

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

3. Biomolecule 

4. Chimia fizică a sistemelor disperse 

5. Chimia şi biochimia heterociclurilor 

6. Chimie avansată 

7. Chimie coordinativă aplicată 

8. Chimia compuşilor biologic activi 

9. Chimia compuşilor farmaceutici şi a materialelor biocompatibile 

10. Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice 

11. Chimia materialelor avansate 

12. Chimia mediului şi siguranţă alimentară 

13. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice 

14. Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a mediului 

15. Chimia în ştiinţele integrate 

16. Chimie 

17. Chimie aplicată 

18. Chimie clinică 

19. Chimie criminalistă 

20. Chimie didactică 

21. Chimie supramoleculară 

22. Chimie structurală şi aplicativă 

23. Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare 

24. Didactica chimiei 

25. Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului 

26. Managementul calităţii în chimie 

27. Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi produselor 

28. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi 

mediului 

29. Metode fizico-chimice de analiză a produselor cosmetice, farmaceutice 

şi alimentare 

30. Modelare moleculară în chimie şi biochimie 

31. Nanoştiinţe 

32. Procesarea şi controlul alimentelor 

33. Procesarea şi controlul alimentelor (în limba maghiară) 

34. Poluarea chimică mediului 

35. Reciclarea deşeurilor şi metode de expertiză a materialelor 

biodegradabile                                               

36. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice 

şi chimice avansate 

37. Ştiinţa şi tehnologia materialelor  

38. Ştiinţa şi tehnologia materialelor (în limba franceză) 

39. Ştiinţe 

40. Ştiinţe - masterat didactic 

41. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

42. Surse de energie regenerabile şi alternative 

43. Studii avansate în chimie 

44. Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului 

45. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, cosmetică 

şi farmaceutică 

46. Tehnici de măsurare în chimie 

47. Tehnici moderne de sinteză în chimie 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CHIMIE 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Chimie militară 

Ingineria substanţelor anorganice şi 

protecţia mediului 

Chimia şi ingineria substanţelor 

organice, petrochimie şi carbochimie 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice 

şi nanomateriale 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor 

Ingineria şi informatica proceselor 

chimice şi biochimice 

Inginerie chimică 

Inginerie biochimică 

Ingineria fabricaţiei hârtiei 

Chimie alimentară şi tehnologii 

biochimice 

Prelucrarea petrolului şi petrochimie 

Ingineria prelucrării materialelor 

polimerice, textile şi compozite 

Extracte şi aditivi naturali alimentari  

Controlul şi expertiza produselor 

alimentare  

Controlul şi securitatea produselor  

alimentare  

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria şi protecţia mediului în 

industria chimică şi petrochimică        

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică în industria 

chimică şi de materiale   

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Chimia mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1064 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Prelucrare mase 

plastice şi sticlă 

2. Chimie 

experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuţi 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / 

Rachetomodele 

10. Navomodele  

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE    Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

3. Biologie – Biochimie 
4. Biochimie şi biologie moleculară 

5. Biochimie aplicată 

6. Biochimie aplicată şi biologie moleculară 

7. Biochimie aplicată şi biologie moleculară (în limba engleză) 

8. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-

medicale 

9. Chimie biologică 

10. Biological chemistry 

11. Nanoştiinţe 

12. Ştiinţe 

13. Ştiinţe - masterat didactic 

14. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CHIMIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

ŞTIINŢA MEDIULUI Ştiinţa mediului 

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE    Biochimie tehnologică 

CHIMIE   

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Biologie – Biochimie 

3. Nanoştiinţe 

4. Ştiinţe 

5. Ştiinţe - masterat didactic 

6. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

ŞTIINŢA MEDIULUI Ştiinţa mediului 

BIOLOGIE Biochimie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1065 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Prelucrare mase 

plastice şi sticlă 

2. Chimie 

experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuţi 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / 

Rachetomodele 

10. Navomodele  

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      Biochimie tehnologică 

CHIMIE    

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

3. Biomolecule 

4. Chimia fizică a sistemelor disperse 

5. Chimia şi biochimia heterociclurilor 

6. Chimie avansată 

7. Chimie coordinativă aplicată 

8. Chimia compuşilor biologic activi 

9. Chimia compuşilor farmaceutici şi a materialelor 

biocompatibile 

10. Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice 

11. Chimia materialelor avansate 

12. Chimia mediului şi siguranţă alimentară 

13. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice 

14. Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a 

mediului 

15. Chimia în ştiinţele integrate 

16. Chimie 

17. Chimie aplicată 

18. Chimie clinică 

19. Chimie criminalistă 

20. Chimie didactică 

21. Chimie supramoleculară 

22. Chimie structurală şi aplicativă 

23. Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare 

24. Didactica chimiei 

25. Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului 

26. Managementul calităţii în chimie 

27. Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi 

produselor 

28. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii 

vieţii şi mediului 

29. Metode fizico-chimice de analiză a produselor cosmetice, 

farmaceutice şi alimentare 

30. Modelare moleculară în chimie şi biochimie 

31. Nanoştiinţe 

32. Procesarea şi controlul alimentelor 

33. Procesarea şi controlul alimentelor (în limba maghiară) 

34. Poluarea chimică mediului 

35. Reciclarea deşeurilor şi metode de expertiză a materialelor 

biodegradabile                                               

36. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin 

metode fizice şi chimice avansate 

37. Ştiinţa şi tehnologia materialelor  

38. Ştiinţa şi tehnologia materialelor (în limba franceză) 

39. Ştiinţe 

40. Ştiinţe - masterat didactic 

41. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

42. Surse de energie regenerabile şi alternative 

43. Studii avansate în chimie 

44. Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului 

45. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, 

cosmetică şi farmaceutică 

46. Tehnici de măsurare în chimie 

47. Tehnici moderne de sinteză în chimie 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CHIMIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

ŞTIINŢA MEDIULUI Ştiinţa mediului 

BIOLOGIE Biochimie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1066 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Prelucrare mase 

plastice şi sticlă 

2. Chimie 

experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuţi 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / 

Rachetomodele 

10. Navomodele  

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Amenajarea grădinilor  

3. Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical 

4. Antropologie evoluţionistă 

5. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

6. Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia 

mediului 

7. Bioantropologie 

8. Biochimie şi biologie moleculară 

9. Biochimie aplicată 

10. Biochimie aplicată şi biologie moleculară 

11. Biochimie aplicată şi biologie moleculară (în limba engleză) 

12. Biologie - Biochimie 

13. Biologie aplicată în agricultură 

14. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-

medicale 

15. Biologia agroecosistemelor 

16. Biologia celulelor procariote şi eucariote 

17. Biologia dezvoltării 

18. Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie 

19. Biologie aplicată 

20. Applied biology 

21. Biologie didactică 

22. Biologie medicală 

23. Biologie moleculară 

24. Biologie sistemică 

25. Bio – antropologie 

26. Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor 

27. Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor 

28. Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor 

29. Bioprocedee în domeniul agroalimentar 

30. Biotehnologie microbiană şi genetică 

31. Biotehnologie moleculară 

32. Biotehnologii 

33. Biotehnologii microbiene şi celulare 

34. Biotransformări celulare 

35. Chimie biologică 

36. Biological chemistry 

37. Conservarea biodiversităţii 

38. Conservarea şi protecţia naturii 

39. Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale 

40. Consiliere de mediu 

41. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 

42. Ecologie sistemică şi conservare 

43. Ecologie terestră şi acvatică 

44. Fiziologie celulară şi biofizica membranelor 

45. Genetică moleculară 

46. Genetică aplicată şi biotehnologie 

47. Managementul integrat al capitalului natural 

48. Microbiologie aplicată şi imunologie 

49. Neurobiologie 

50. Nanoştiinţe 

51. Protecţia plantelor 

52. Ştiinţe 

53. Ştiinţe - masterat didactic 

54. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

55. Ştiinţele nutriţiei 

56. Taxonomie 

57. Taxonomie şi biodiversitate 

58. Utilizarea şi protecţia resurselor biologice 

59. Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene 

60. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CHIMIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

ŞTIINŢA MEDIULUI Ştiinţa mediului 

BIOLOGIE Biochimie 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Prelucrare mase plastice şi 

sticlă 

2. Chimie experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuţi 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / 

Rachetomodele 

10. Navomodele  

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      

1. Chimie             

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

INGINERIE 

CHIMICĂ  

1. Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe 

2. Biotehnologii aplicate 

3. Biomateriale polimerice şi bioresurse 

4. Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate 

5. Concepţie sinteză, analiză de molecule de interes biologic 

6. Conception, synthese, analyse de molecules d`interet biologique 

7. Chimia şi ingineria proceselor organice 

8. Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor 

9. Chimia şi afacerile 

10. Chimia materialelor anorganice avansate 

11. Chimie alimentară 

12. Chimie alimentară aplicată 

13. Controlul şi avizarea produselor alimentare 

14. Chimia şi ingineria proceselor organice 

15. Combustibili pentru o dezvoltare durabilă 

16. Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare  

17. Expertiza produselor chimice, alimentare şi a materialelor                                                       

18. Expertizarea produselor chimice, alimentelor şi materialelor 

19. Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor 

20. Ingineria biochimică şi biotehnologii sustenabile 

21. Ingineria compuşilor macromoleculari  

22. Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului 

23. Inginerie chimică avansată de proces 

24. Inginerie chimică avansată de proces (în limba engleză) 

25. Ingineria materialelor şi protecţia  mediului 

26. Ingineria materialelor şi protecţia  mediului (în limba engleză) 

27. Ingineria proceselor organice şi biochimice 

28. Ingineria proceselor organice şi biochimice (în limba engleză) 

29. Ingineria proceselor chimice şi biochimice 

30. Ingineria proceselor chimice 

31. Ingineria materialelor oxidice 

32. Ingineria procedeelor nepoluante 

33. Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi 

petrochimie 

34. Materiale macromoleculare înalt performante 

35. Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale   

36. Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne 

37. Modelare şi simulare în chimie şi ingineria chimică 

38. Micro- şi nanomateriale 

39. Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor 

40. Protecţia consumatorului, controlul calităţii produselor 

41. Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată 

42. Produse farmaceutice şi cosmetice 

43. Produse naturale 

44. Procesarea avansată a resurselor proteice  

45. Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale 

46. Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice 

47. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale 

48. Ştiinţa şi ingineria polimerilor 

49. Ştiinţe chimice în educaţia continuă 

50. Ştiinţele vieţii şi ecologie    

51. Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului                                                     

52. Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului 

53. Tehnologia cauciucului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CHIMIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Chimie militară 

Ingineria substanţelor 

anorganice şi protecţia 

mediului 

Chimia şi ingineria 

substanţelor organice, 

petrochimie şi 

carbochimie 

Ştiinţa şi ingineria 

materialelor oxidice şi 

nanomateriale 

Ştiinţa şi ingineria 

polimerilor 

Ingineria şi informatica 

proceselor chimice şi 

biochimice 

Inginerie chimică 

Inginerie biochimică 

Ingineria fabricaţiei 

hârtiei 

Chimie alimentară şi 

tehnologii biochimice 

Prelucrarea petrolului şi 

petrochimie 

Ingineria prelucrării 

materialelor polimerice, 

textile şi compozite 

Extracte şi aditivi naturali 

alimentari  

Controlul şi expertiza 

produselor alimentare  

Controlul şi securitatea 

produselor  

alimentare  

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria şi protecţia 

mediului în industria 

chimică şi petrochimică        

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică în 

industria chimică şi de 

materiale   

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Chimia mediului 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Prelucrare mase plastice şi 

sticlă 

2. Chimie experimentală 

3. Foto – cineclub 

4. Biochimie 

5. Electrochimie 

6. Sanitarii pricepuţi 

7. Artă culinară 

8. Ceramică 

9. Aeromodele / 

Rachetomodele 

10. Navomodele  

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      

1. Chimie             

2. Biochimie tehnologică 

3. Radiochimie 

4. Chimie informatică 

INGINERIA 

MEDIULUI 
Monitorizarea şi managementul mediului x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CHIMIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
CHIMIE 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Chimie militară 

Ingineria substanţelor 

anorganice şi protecţia 

mediului 

Chimia şi ingineria 

substanţelor organice, 

petrochimie şi 

carbochimie 

Ştiinţa şi ingineria 

materialelor oxidice şi 

nanomateriale 

Ştiinţa şi ingineria 

polimerilor 

Ingineria şi informatica 

proceselor chimice şi 

biochimice 

Inginerie chimică 

Inginerie biochimică 

Ingineria fabricaţiei 

hârtiei 

Chimie alimentară şi 

tehnologii biochimice 

Prelucrarea petrolului şi 

petrochimie 

Ingineria prelucrării 

materialelor polimerice, 

textile şi compozite 

Extracte şi aditivi naturali 

alimentari  

Controlul şi expertiza 

produselor alimentare  

Controlul şi securitatea 

produselor  

alimentare  

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria şi protecţia 

mediului în industria 

chimică şi petrochimică        

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie economică în 

industria chimică şi de 

materiale   

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Chimia mediului 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare 

din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Silvicultura şi dendrologie 

2. Protecţia mediului / ecologie 

3. Ecoturism 

4. Agrobiologie 

5. Acvaristica 

6. Ornitologie / etologie 

7. Sanitarii pricepuţi 

8.  Artă culinară 

9. Geochimia mediului 

înconjurător 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Amenajarea grădinilor  

3. Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical 

4. Antropologie evoluţionistă 

5. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

6. Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului 

7. Bioantropologie 

8. Biochimie şi biologie moleculară 

9. Biochimie aplicată 

10. Biochimie aplicată şi biologie moleculară 

11. Biochimie aplicată şi biologie moleculară (în limba engleză) 

12. Biologie - Biochimie 

13. Biologie aplicată în agricultură 

14. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale 

15. Biologia agroecosistemelor 

16. Biologia celulelor procariote şi eucariote 

17. Biologia dezvoltării 

18. Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie 

19. Biologie aplicată 

20. Applied biology 

21. Biologie didactică 

22. Biologie medicală 

23. Biologie moleculară 

24. Biologie sistemică 

25. Bio – antropologie 

26. Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor 

27. Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor 

28. Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor 

29. Bioprocedee în domeniul agroalimentar 

30. Biotehnologie microbiană şi genetică 

31. Biotehnologie moleculară 

32. Biotehnologii 

33. Biotehnologii microbiene şi celulare 

34. Biotransformări celulare 

35. Chimie biologică 

36. Biological chemistry 

37. Conservarea biodiversităţii 

38. Conservarea şi protecţia naturii 

39. Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale 

40. Consiliere de mediu 

41. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 

42. Ecologie sistemică şi conservare 

43. Ecologie terestră şi acvatică 

44. Fiziologie celulară şi biofizica membranelor 

45. Genetică moleculară 

46. Genetică aplicată şi biotehnologie 

47. Managementul integrat al capitalului natural 

48. Microbiologie aplicată şi imunologie 

49. Neurobiologie 

50. Nanoştiinţe 

51. Protecţia plantelor 

52. Ştiinţe 

53. Ştiinţe - masterat didactic 

54. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

55. Ştiinţele nutriţiei 

56. Taxonomie 

57. Taxonomie şi biodiversitate 

58. Utilizarea şi protecţia resurselor biologice 

59. Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene 

60. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

BIOLOGIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
BIOLOGIE 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Ecologie şi protecţia 

mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria sistemelor 

biotehnice şi ecologice 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE    Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

3. Biologie – Biochimie 

4. Biochimie aplicată 

5. Biochimie şi biologie moleculară 

6. Biochimie aplicată şi biologie moleculară 

7. Biochimie aplicată şi biologie moleculară (în limba engleză) 

8. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale 

9. Chimie biologică 

10.Biological chemistry 

11.Nanoştiinţe 

12.Ştiinţe 

13.Ştiinţe - masterat didactic 

14.Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

x 
ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Ştiinţa mediului 

BIOLOGIE Biochimie 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Silvicultura şi dendrologie 

2. Protecţia mediului / 

ecologie 

3. Ecoturism 

4. Agrobiologie 

5. Acvaristica 

6. Ornitologie / etologie 

7. Sanitarii pricepuţi 

8.  Artă culinară 

9. Geochimia mediului 

înconjurător 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE    Biochimie tehnologică 

CHIMIE    

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

3. Biomolecule 

4. Chimia fizică a sistemelor disperse 

5. Chimia şi biochimia heterociclurilor 

6. Chimie avansată 

7. Chimie coordinativă aplicată 

8. Chimia compuşilor biologic activi 

9. Chimia compuşilor farmaceutici şi a materialelor biocompatibile 

10. Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice 

11. Chimia materialelor avansate 

12. Chimia mediului şi siguranţă alimentară 

13. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice 

14. Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a 

mediului 

15. Chimia în ştiinţele integrate 

16. Chimie 

17. Chimie aplicată 

18. Chimie clinică 

19. Chimie criminalistă 

20. Chimie didactică 

21. Chimie supramoleculară 

22. Chimie structurală şi aplicativă 

23. Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare 

24. Didactica chimiei 

25. Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului 

26. Managementul calităţii în chimie 

27. Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi 

produselor 

28. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi 

mediului 

29. Metode fizico-chimice de analiză a produselor cosmetice, 

farmaceutice şi alimentare 

30. Modelare moleculară în chimie şi biochimie 

31. Nanoştiinţe 

32. Procesarea şi controlul alimentelor 

33. Procesarea şi controlul alimentelor (în limba maghiară) 

34. Poluarea chimică mediului 

35. Reciclarea deşeurilor şi metode de expertiză a materialelor 

biodegradabile                                               

36. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode 

fizice şi chimice avansate 

37. Ştiinţa şi tehnologia materialelor  

38. Ştiinţa şi tehnologia materialelor (în limba franceză) 

39. Ştiinţe 

40. Ştiinţe - masterat didactic 

41. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

42. Surse de energie regenerabile şi alternative 

43. Studii avansate în chimie 

44. Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului 

45. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, 

cosmetică şi farmaceutică 

46. Tehnici de măsurare în chimie 

47. Tehnici moderne de sinteză în chimie 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

BIOLOGIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
BIOLOGIE 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Ştiinţa mediului 

BIOLOGIE Biochimie 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Silvicultura şi dendrologie 

2. Protecţia mediului / 

ecologie 

3. Ecoturism 

4. Agrobiologie 

5. Acvaristica 

6. Ornitologie / etologie 

7. Sanitarii pricepuţi 

8.  Artă culinară 

9. Geochimia mediului 

înconjurător 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

INGINERIA 

MEDIULUI 
Monitorizarea şi managementul mediului x 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Ecologie şi protecţia 

mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria sistemelor 

biotehnice şi ecologice 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Silvicultura şi dendrologie 

2. Protecţia mediului / 

ecologie 

3. Ecoturism 

4. Agrobiologie 

5. Acvaristica 

6. Ornitologie / etologie 

7. Sanitarii pricepuţi 

8.  Artă culinară 

9. Geochimia mediului 

înconjurător 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

AGRONOMIE  

 

1. Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale  

2. Protecţia plantelor  

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

BIOLOGIE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
BIOLOGIE 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Ecologie şi protecţia 

mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria sistemelor 

biotehnice şi ecologice 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

 

1. Silvicultura şi dendrologie 

2. Protecţia mediului / 

ecologie 

3. Ecoturism 

4. Agrobiologie 

5. Acvaristica 

6. Ornitologie / etologie 

7. Sanitarii pricepuţi 

8.  Artă culinară 

9. Geochimia mediului 

înconjurător 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

HORTICULTURĂ  Protecţia plantelor  x 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa mediului 

Ecologie şi protecţia 

mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIA 

MEDIULUI 

Ingineria sistemelor 

biotehnice şi ecologice 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ISTORIE 

1. Arhivistică contemporană 

2. Antropologie şi istorie europeană  

3. Arheologie, civilizaţie şi artă antică 

4. Arheologie şi studii clasice 

5. Arheologie interdisciplinară 

6. Arheologie şi mediu în contextul dezvoltării durabile 

7. Cercetarea arheologică interdisciplinară 

8. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

9. Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene  

10. Diplomaţie şi politică în secolele XIX-XXI 

11. Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX) 

12. Elitele, cultura şi construcţia europeană 

13. Europa Centrală şi de Sud-Est în  primul mileniu al erei creştine 

14. Geopolitică si relaţii internaţionale  

15. Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale   

16. Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa 

17. Instituţii şi politici de prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor (sfârşitul secolului XX - începutul secolului XXI) 

18. Integrarea europeană 

19. Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate  

20. Istoria conceptuală românească în context european 

21. Istoria evreilor şi ebraistică 

22. Istoria ideii de Europa 

23. Istoria comunismului în România       

24. Istoria artei şi filosofia culturii 

25. Istoria artei  

26. Istoria ideilor şi mentalităţilor 

27. Istoria şi practica  relaţiilor internaţionale 

28. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  

29. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 

30. Istoria Europei de Sud-Est 

31. Istoria vestului românesc 

32. Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI 

33. Istoria românilor  şi a României în context european (sec. XIV - XX)  

34. Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) 

35. Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale 

36. Istorie şi civilizaţie 

37. Istorie şi civilizaţie europeană 

38. Istorie şi politică militară în România secolelor XIX - XXI  

39. Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană 

40. Limbi vechi şi paleografii 

41. Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării  transfrontaliere 

42. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică  

43. Managementul bunurilor culturale si turism cultural   

44. Muzeologie şi restaurare 

45. Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 

46. Muzeologie, patrimoniu şi turism 

47. Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană 

48. Patrimoniu şi turism cultural 

49. Preistoria spaţiului Carpato-Dunărean în contextual arheologiei sistemice  

50. Politici sociale în context european  

51. Politică şi societate în secolul XX  

52. Politică mondială şi europeană 

53. Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric 

54. Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 

55. Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale 

56. Relaţii internaţionale în sec. XIX - XXI. Istorie şi  diplomaţie 

57. Relaţiile internaţionale ale României în secolul XX 

58. Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX - XX 

59. România în secolul XX 

60. Români în istoria  Europei 

61. România în istoria relaţiilor internaţionale 

62. Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) 

63. Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate 

64. Spaţiul românesc între Orient şi Occident 

65. Sud-estul european şi centrele de putere 

66. Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii 

67. Studii moderne 

68. Studii sud-est europene 

69. Studii egeo-mediteraniene 

70. Studii medievale  

71. Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere 

72. Studii europene   

73. Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale 

74. Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios 

75. Unitatea istoriei europene         
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Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie 

publică 

Administraţie 

europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă 

managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - 

informaţii 

 

 

 



1073 
 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

FILOSOFIE 

1. Consiliere şi administrare în resurse umane 

2. Drepturile omului 

3. Estetici aplicate în arta teatrală 

4. Etica politicilor publice 

5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii 

6. Etică organizaţională şi audit etic 

7. Etică profesională 

8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii 

9. Filosofie analitică 

10. Filosofie antică şi medievală 

11. Filosofie, cultură, comunicare 

12. Filosofie contemporană 

13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor 

14. Filosofie aplicată şi management cultural 

15. Filosofie politică contemporană 

16. Filosofie si artă în spaţiul public 

17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane 

18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice 

19. Istoria şi filosofia ştiinţei 

20. Istoria artei şi filosofia culturii 

21. Investigaţii filosofice aplicate 

22. Om, cultură, societate în gândirea contemporană 

23. Program masteral în ştiinţe cognitive  

24. Open mind (în limba engleză) 

25. Studii globale. Cultură şi comunicare 

26. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale 

27. Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor 

internaţionale 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 
/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            
Comunicare şi relaţii 

publice        

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1074 
 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

SOCIOLOGIE 

1. Analiză şi diagnoză socială 

2. Antropologie socială şi management cultural 

3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

4. Antropologie aplicată 

5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară 

6. Administrarea afacerilor 

7. Analiza informaţiilor 

8. Antropologie 

9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 

10. Cercetare în sociologie 

11. Research in sociology 

12. Cercetare sociologică avansată 

13. Comunicare, mass-media şi societate 

14. Comunicare, societate şi mass-media 

15. Comunicare interculturală 

16. Consiliere în asistenţa socială 

17. Devianţă socială şi criminalitate 

18. Demografie - Populaţie şi Dezvoltare 

19. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană 

20. Dezvoltare socială şi instituţională 

21. Dezvoltare regională 

22. Economie socială 

23. Gestiunea campaniilor de imagine 

24. Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane 

25. Gestiunea resurselor umane 

26. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport 

27. Integrarea europeană. Problematica socială 

28. Leadership şi management organizaţional 

29. Management orgaziţional şi al resurselor umane 

30. Management şi calitate în ştiinţe 

31. Managementul strategic al dezvoltării sociale 

32. Managementul strategic al resurselor umane 

33. Managementul serviciilor sociale  

34. Managementul resurselor umane 

35. Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor 

36. Management intercultural 

37. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor 

38. Negociere şi mediere în organizaţii 

39. Ospitalitate, etnoidentitate, turism cultural şi ecologic 

40. Psihosociologia învăţământului integrat 

41. Politici comunitare si intervenţii sociale 

42. Politici publice şi management în administraţia publică 

43. Politici publice în asistenţa socială 

44. Politici sociale şi protecţie socială 

45. Probaţiune 

46. Probaţiune, mediere şi asistenţă socială a victimelor 

infracţiunilor  

47. Selecţia şi gestiunea resurselor umane 

48. Securitate comunitară şi controlul violenţei 

49. Societate, comunicare şi mass-media 

50. Sociologia consumului şi marketing 

51. Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-

urilor 

52. Sociologie aplicată în dezvoltarea locală 

53. Sociologia dezvoltării şi securităţii europene 

54. Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de 

socializare,  resocializare 

55. Sociologia muncii şi comportament organizaţional 

56. Sondaje de opinie, marketing şi publicitate 

57. Studii de securitate 

58. Studii fundamentale în sociologie 

59. Studii vizuale şi societate 

60. Supervizare şi planificare socială 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul 

ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice 

nr. 5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI              Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ              Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

DREPT 

1. Administraţie publică 

2. Administraţie publică contemporană 

3. Administraţie publică şi drepturile omului 

4. Administraţia publică în contextul legislaţiei actuale 

5. Asistenţa juridică a întreprinderii 

6. Cercetări criminalistice aplicate 

7. Conducere şi organizare judiciară  

8. Combaterea traficului ilicit de droguri 

9. Combaterea criminalităţii organizate 

10. Comunicare socială proactivă a poliţiei 

11. Criminalistică 

12. Carieră judiciară 

13. Devianţă şi delincvenţă 

14. Drept administrativ 

15. Drept administrativ şi statutul funcţionarului public 

16. Drept administrativ şi drepturile omului    

17. Drept bancar 

18. Drept civil aprofundat 

19. Drept civil şi procesual civil aprofundat 

20. Drept civil şi procedură civilă 

21. Drept comunitar 

22. Drept comunitar şi politici de integrare europeană 

23. Drept comunitar şi administrarea justiţiei antidrog 

24. Drept comunitar şi integrare comunitară 

25. Drept european 

26. Drept european al contractelor 

27. Drept european şi internaţional   

28. Drept fiscal 

29. Drept financiar bancar şi al asigurărilor 

30. Drept privat 

31. Drept privat al Uniunii Euroepne 

32. Drept şi administraţie publică europeană 

33. Drept şi politici publice europene 

34. Drept internaţional comunitar 

35. Drept internaţional şi comunitar 

36. Drept internaţional public 

37. Drept internaţional şi drept comunitar 

38. Drept internaţional şi european 

39. Drept internaţional şi legislaţie europeană    

40. Drept intern şi internaţional al mediului  

41. Drept judiciar privat 

42. Drept maritim 

43. Drept privat aprofundat 

44. Drept privat comunitar 

45. Drept privat comparat 

46. Droit prive compare 

47. Drept public 

48. Drept public şi instituţii publice 

49. Drept penal şi ştiinţe penale 

50. Drept penal aprofundat 

51. Drept penal şi procedură penală 

52. Drept social român şi european 

53. Dreptul afacerilor 

54. Dreptul european al afacerilor 

55. Dreptul administraţiei publice 

56. Dreptul administraţiei publice locale 

57. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor 

58. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private 

59. Drept intern şi internaţional al mediului 

60. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale 

61. Dreptul penal al afacerilor 

62. Dreptul Uniunii Europene 

63. Drepturile omului 

64. Drepturile omului si justiţie constituţională 

65. Economia şi dreptul afacerilor 

66. Integrare europeană 

67. Instituţii şi proceduri de drept public  

68. Instituţii judiciare şi profesii liberale 

69. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale 

70. Instituţii de drept administrativ 

71. Instituţii de drept european 

72. Instituţii de drept privat 

73. Instituţii de drept privat român 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE JURIDICE DREPT 
Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 



1076 
 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

DREPT 

74. Instituţii de drept civil şi procesual civil 

75. Instituţii de drept penal şi procesual penal 

76. Instituţii de drept penal aprofundat    

77. Investigarea actelor de terorism şi securitate publică 

78. Investigarea criminalistică a infracţiunilor 

79. Investigarea fraudelor 

80. Legislaţie comunitară şi carieră judiciară 

81. Legislaţia privind siguranţa transporturilor 

82. Legislaţie europeană şi carieră judiciară 

83. Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor 

84. Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de  ordine publică 

85. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale 

86. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 

87. Managementul activităţilor informative 

88. Managementul investigaţiei penale 

89. Managementul investigării fraudelor 

90. Managementul cooperării la frontiera Schengen 

91. Managementul operaţional la frontiera externă Schengen 

92. Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi 

93. Mecanismele juridice ale economiei de piaţă 

94. Medierea – Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor 

95. Medierea conflictelor 

96. Medierea conflictelor în drept 

97. Ocrotirea familiei si asistenţă socială 

98. Poliţie judiciară 

99. Profesii juridice 

100. Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor 

101. Proceduri judiciare şi profesii liberale 

102. Relaţii europene şi studii de securitate 

103. Relaţii internaţionale şi programe europene 

104. Relaţii internaţionale şi diplomaţie 

105. Statul de drept şi societatea civilă  

106. Etat de droit et societe civile 

107. Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar 

108. Studii europene 

109. Ştiinţe penale 

110. Ştiinţe penale aprofundate 

111. Ştiinţe penale şi criminalistică 

112. Ştiinţe penale – criminologie şi criminalistică 

113. Ştiinţe penale, carieră judiciară 

114. Tehnică criminalistică 

115. Teoria şi practica medierii în drept 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă managerială 

şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1077 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice 

2. Administraţia locală şi managementul ordinii publice în Uniunea 

Europeană    

3. Administraţia, dreptul şi managementul serviciilor publice şi protecţiei 

mediului 

4.  Administraţie publică 

5. Administraţie publică europeană 

6. Administraţie publică europeană - BRIE 

7. Administraţie publică şi integrare europeană 

8. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară 

9. Administraţie publică în context european 

10. Administraţie publică în contextul integrării europene 

11. Administraţie şi finanţe publice europene 

12. Administraţie şi management public 

13. Administrarea resurselor instituţiilor culturale 

14. Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ 

15. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială 

16. Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană 

17. Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane 

18. Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ 

19. Asistenţa socială în administraţia publică 

20. Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat 

21. Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţiile publice 

22. Dezvoltare regională 

23. Guvernare şi administraţie publică europeană 

24. Guvernare modernă şi dezvoltare locală 

25. Management şi administraţie europeană 

26. Management şi audit în administraţie şi afaceri 

27. Managementul administraţiei publice 

28. Managementul crizelor şi conflictelor 

29. Managementul instituţiilor publice 

30. Managementul instituţiilor publice şi nonprofit 

31. Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză) 

32. Managementul informaţiei şi al documentelor 

33. Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice 

34. Managementul sectorului public 

35. Management public 

36. Managementul poliţiei locale 

37. Managementul administraţiei publice şi cariere publice 

38. Managementul proiectelor în administraţia publică 

39. Managementul în administraţia publică din ţările Uniunii Europene       

40. Masterat profesional european de administraţie publică                                

41. Politici de sănătate şi management sanitar 

42. Politici administrative europene 

43. Politici europene. Securitatea economico-socială şi a mediului                                                     

44. Puterea executivă şi administraţia publică 

45. Relaţii şi comunicare în administraţia publică 

46. Sisteme administrative şi relaţii internaţionale 

47. Spaţiul public european 

48. Studii administrative europene 

49. Studii europene în administraţia publică 

50. Studii europene de administraţie publică    

51. Ştiinţe administrative 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 
/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă managerială 

şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1078 
 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              

 
1. Asigurarea calităţii învăţământului  

2. Comunicare didactică  

3. Consiliere educaţională  

4. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei  

5. Consiliere şcolară  

6. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică  

7. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională  

8. Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă  

9. Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic  

10. Didactica şi didactici de specialitate  

11. Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei 

Centrale şi de Sud-Est (în limba germană)  

12. Didactica limbilor străine  

13. Didactici aplicate pentru învăţământul primar  

14. Didactici speciale - Religie  

15. Didactici speciale - Matematică  

16. Didactici speciale – Istorie  

17. Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale  

18. Educaţie civică  

19. Educaţie incluzivă  

20. Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar  

21. Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare  

22. Educaţie timpurie  

23. Formarea formatorilor  

24. Management curricular  

25. Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale  

26. Management educaţional şi integrare europeană  

27. Management educaţional  

28. Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive  

29. Managementul şi dezvoltarea carierei  

30. Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale  

31. Managementul educaţiei adulţilor  

32. Managementul instituţiilor educaţionale  

33. Managementul organizaţilor educaţionale  

34. Master european în educaţia adulţilor  

35. Medierea conflictelor în educaţie  

36. Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice  

37. Mentoratul în educaţie  

38. Pedagogia interactivă  

39. Pedagogii alternaitve şi arta teatrală în educaţie  

40. Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoaşterii  

41. Politici şi management în educaţie  

42. Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică  

43. Psihologie aplicată in domeniul securităţii naţionale  

44. Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici  

45. Psihopedagogia şcolii incluzive  

46. Psihopedagogie specială  

47. Resurse umane în educaţie. Formare şi management  

48. Relaţii şi strategii interculturale  

49. Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar  

50. Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă  

51. Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic  

52. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie  

53. Tehnologii didactice asistate de calculator  

54. Terapia limbajului şi audiologie educaţională  

55. Terapia logopedică în procesele de comunicare  

56. Terapii şi compensare în tulburări de comunicare  

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 
/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă managerială 

şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 

Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 

 

 

 



1079 

 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

PSIHOLOGIE 

1. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor   

2. Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii  

3. Consiliere educaţională 

4. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională                                                      

5. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 

6. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 

7. Consultanţă şi intervenţie psihologică 

8. Consiliere genetică 

9. Consiliere familială şi de cuplu 

10. Consiliere şi psihoterapie   

11. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 

12. Consiliere psihologică şi educaţională  

13. Consiliere, terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 

14. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 

15. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei 

16. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 

17. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 

18. Management educaţional 

19. Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transposturilor şi 

serviciilor 

20. Managementul resurselor umane 

21. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 

22. Medierea si negocierea conflictelor 

23. Psihanaliza 

24. Psihologia medierii conflictelor 

25. Psihologia muncii şi transporturilor 

26. Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane 

27. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor 

28. Psihologia personalităţii 

29. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 

30. Psihologia resurselor umane 

31. Psihologia sănătăţii 

32. Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizarea comportamentală 

33. Psihologia securităţii organizaţionale   

34. Psihologie aplicată în mediul educaţional 

35. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională    

36. Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 

37. Psihosociologia informaţiei si securităţii private                                                        

38. Psihologie clinică 

39. Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie 

40. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 

41. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 

42. Psihologie clinică şi psihoterapie 

43. Psihologie clinică şi psihoterapii 

44. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 

45. Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie 

46. Psihologia educaţiei 

47. Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 

48. Psihologie educaţională şi consiliere 

49. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

50. Psihologie judiciară 

51. Psihologie judiciară şi victomologie 

52. Psihologie militară 

53. Psihologie sportivă 

54. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 

55. Psihologie organizaţională şi resurse umane 

56. Psihologie organizaţională şi a conducerii 

57. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 

58. Psihologie organizaţională şi sănătate ocupaţională 

59. Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane 

60. Organizational and occupational health psychology 

61. Psihologie politica şi leadership în administraţie 

62. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare 

personală 

63. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 

64. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 

65. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

66. Psihoterapii şi psihologie clinică 

67. Psihoterapii de familie şi consiliere maritală 

68. Protecţia copilului abuzat şi neglijat    

69. Relaţii umane şi comunicare 

70. Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii 

71. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 

72. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului 

uman 

73. Terapii de cuplu şi de familie 

74. Testarea si măsurarea în psihologie şi în câmpul social 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 

/ 
 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII 

CULTURALE 

Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII 

EUROPENE 

Relaţii internaţionale 

şi studii europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie 

europeană 

Servicii şi politici de 

sănătate publică 

Asistenţă managerială 

şi secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii 

publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 

Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii 

publice - informaţii 

Psihologie - informaţii 

 



1080 
 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 
Psihologie - informaţii x Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
 

/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice- 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

ŞI STUDII  

EUROPENE 

1. Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE 

2. Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene 

3. Istorie contemporană şi relații internaţionale 

4. Securitate europeană 

5. Studii culturale europene  

6. Studii europene 

7. Relaţii internaţionale 

8. Tehnici diplomatice 

x 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice- 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 

 

 

 

 



1081 
 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII 

 

 
1. Brand management şi comunicare corporatistă  

2. Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice  

3. Comunicare corporativă  

4. Comunicare managerială  

5. Comunicare audiovideo  

6. Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor 

neguvernamentale  

7. Comunicare managerială şi resurse umane  

8. Comunicare politică. Marketing politic şi electoral  

9. Comunicare şi comportament organizaţional  

10. Comunicare şi guvernanţă europeană  

11. Comunicare şi publicitate  

12. Comunicare şi relaţii publice  

13. Consultanţă şi expertiză în publicitate  

14. Gestionarea informaţiei în societatea contemporană  

15. Jurnalism politic  

16. Jurnalism tematic  

17. Managementul instituţiilor mass-media  

18. Mass-media, dezvoltare, societate  

19. Medias, developpement, societe  

20. Media, comunicare publică şi globalizare  

21. Management educaţional şi comunicare instituţională  

22. Management şi comunicare în afaceri  

23. Management, dezvoltarea afacerilor şi comunicare  

24. Management, business development and communication  

25. Managementul proiectelor  

26. Marketing, publicitate şi relaţii publice  

27. Modele de comunicare şi relaţii publice  

28. Producţie multimedia şi audiovideo  

29. Publicitate  
30. Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării  

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
 

/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   
) 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice- 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ŞTIINŢE POLITICE 

1. Analiza şi soluţionarea conflictelor 

2. Dezvoltare regională şi cooperare internațională 

3. Dezvoltare, cooperare internațională şi ajutor umanitar 

4. Diplomație şi negocieri internaţionale 

5. Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene 

6. Guvernare şi societate 

7. Management şi guvernare 

8. Marketing politic şi comunicare 

9. Modelul european: economia socială europeană 

10. Politică şi economie europeană 

11. Politica în Europa. State, frontiere şi societăți 

12. Politică comparată 

13. Politică europeană şi românească 

14. Politici de dezvoltare locală şi regională 

15. Politici publice europene 

16. Politici publice şi integrare europeană 

17. Politici publice şi societate civilă 

18. Politici publice şi management instituţional 

19. Politici, gen şi minorităţi 

20. Politicile egalității de şanse în context românesc şi european 

21. Relații internaţionale şi integrare europeană 

22. Securitate şi diplomaţie  

23. Security and diplomacy 

24. Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare 

25. Studii de dezvoltare internaţională 

26. Studii europene de integrare şi securitate 

x 

FILOSOFIE Filosofie 

STUDII CULTURALE 
Etnologie 

Studii europene 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice- 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

 

 

 



1082 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Educaţie 

civică 

2. Oratorie şi 

dezbateri 

3. Educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

4. Studii 

europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      

ISTORIE Istorie 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ 

 

1. Asistenţa socială a vârstnicilor  

2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală  

3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală  

4. Asistenţă socială şi economie socială  

5. Asistenţă socială bazată pe dovezi  

6. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere  

7. Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale  

8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi  

9. Cercetare în sociologie  

10. Research in sociology  

11. Consiliere în asistenţa socială  

12. Consiliere şi asietenţă socială în servicii sociale  

13. Evaluarea programelor şi analiză de impact  

14. Economie socială  

15. Evaluare şi supervizare în asistenţă socială  

16. Familia – Resurse şi asistenţă socială  

17. Familia şi managementul resurselor familiale  

18. Gestiunea programelor în asistenţa socială  

19. Gerontologie socială  

20. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport  

21. Masterat european în drepturile copiilor  

22. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor  

23. Management în asistenţă socială  

24. Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa socială  

25. Managementul serviciilor de asistenţă socială  

26. Managementul serviciilor sociale  

27. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate  

28. Opera socială în instituţiile ecleziale  

29. Politici publice în asistenţa socială  

30. Politici sociale europene  

31. Politici sociale în context european  

32. Politici şi servicii sociale  

33. Practica asistenţei sociale centrată pe valori  

34. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri  

35. Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate  

36. Probaţiune  

37. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor  

38. Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială  

39. Psihologie socială aplicată  

40. Servicii de asistenţă socială  

41. Supervizare şi planificare socială  

42. Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală  

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

CULTURĂ     

CIVICĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

 
/ 

 
CULTURĂ     

CIVICĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

FILOSOFIE Filosofie 

ŞTIINŢE 

JURIDICE 
DREPT 

Drept 

Drept comunitar 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE            

SOCIOLOGIE 

Sociologie 

Antropologie 

Resurse umane 

ŞTIINŢE POLITICE      Ştiinţe politice 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE             

Administraţie publică 

Administraţie europeană 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Asistenţă managerială şi 

secretariat 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII            

Comunicare şi relaţii publice        

Jurnalism 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
Pedagogie 

PSIHOLOGIE 
Psihologie 

Terapie ocupaţională 

ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ              
Asistenţă socială     

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

Comunicare şi relaţii publice- 

informaţii 

Psihologie - informaţii 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi 

alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 



1083 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Filatelie 

2. Istoria religiilor 

3. Relaţii 

internaţionale  

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
FILOSOFIE Filosofie FILOSOFIE 

1. Consiliere şi administrare în resurse umane 

2. Drepturile omului 

3. Estetici aplicate în arta teatrală 

4. Etica politicilor publice 

5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii 

6. Etică organizaţională şi audit etic 

7. Etică profesională 

8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii 

9. Filosofie analitică 

10. Filosofie antică şi medievală 

11. Filosofie, cultură, comunicare 

12. Filosofie contemporană 

13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor 

14. Filosofie aplicată şi management cultural 

15. Filosofie politică contemporană 

16. Filosofie si artă în spaţiul public 

17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane 

18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice 

19. Istoria şi filosofia ştiinţei 

20. Istoria artei şi filosofia culturii 

21. Investigaţii filosofice aplicate 

22. Om, cultură, societate în gândirea contemporană 

23. Program masteral în ştiinţe cognitive  

24. Open mind  

25. Studii globale. Cultură şi comunicare 

26. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale 

27. Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

FILOSOFIE 

ŞI  

LOGICĂ,  

ARGUMENTARE ŞI 

COMUNICARE 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

 
/ 

 
FILOSOFIE 

ŞI  

LOGICĂ,  

ARGUMENTARE ŞI 

COMUNICARE 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Notă.  La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor 

universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor  

1. Filatelie 

2. Arheologie 

3. Numismatica 

4. Muzeologie / 

Colecţii 

5. Istoria religiilor 

6. Relaţii 

internaţionale  

7. Etnografie / folclor 

8. Etnologie / folclor 

9. Studii europene 

ŞTIINŢE 

UMANISTE      
ISTORIE 

Arheologie 

 

ISTORIE 

1. Arhivistică contemporană 

2. Antropologie şi istorie europeană  

3. Arheologie, civilizaţie şi artă antică 

4. Arheologie şi studii clasice 

5. Arheologie interdisciplinară 

6. Arheologie şi mediu în contextul dezvoltării durabile 

7. Cercetarea arheologică interdisciplinară 

8. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

9. Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene  

10. Diplomaţie şi politică în secolele XIX-XXI 

11. Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX) 

12. Elitele, cultura şi construcţia europeană 

13. Europa Centrală şi de Sud-Est în  primul mileniu al erei creştine 

14. Geopolitică si relaţii internaţionale  

15. Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale   

16. Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa 

17. Instituţii şi politici de prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor (sfârşitul secolului XX - începutul secolului XXI) 

18. Integrarea europeană 

19. Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate  

20. Istoria conceptuală românească în context european 

21. Istoria evreilor şi ebraistică 

22. Istoria ideii de Europa 

23. Istoria comunismului în România       

24. Istoria artei şi filosofia culturii 

25. Istoria artei  

26. Istoria ideilor şi mentalităţilor 

27. Istoria şi practica  relaţiilor internaţionale 

28. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  

29. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 

30. Istoria Europei de Sud-Est 

31. Istoria vestului românesc 

32. Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI 

33. Istoria românilor  şi a României în context european (sec. XIV - XX)  

34. Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) 

35. Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale 

36. Istorie şi civilizaţie 

37. Istorie şi civilizaţie europeană 

38. Istorie şi politică militară în România secolelor XIX - XXI  

39. Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană 

40. Limbi vechi şi paleografii 

41. Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării  transfrontaliere 

42. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică  

43. Managementul bunurilor culturale si turism cultural   

44. Muzeologie şi restaurare 

45. Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 

46. Muzeologie, patrimoniu şi turism 

47. Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană 

48. Patrimoniu şi turism cultural 

49. Preistoria spaţiului Carpato-Dunărean în contextual arheologiei sistemice  

50. Politici sociale în context european  

51. Politică şi societate în secolul XX  

52. Politică mondială şi europeană 

53. Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric 

54. Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 

55. Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale 

56. Relaţii internaţionale în sec. XIX - XXI. Istorie şi  diplomaţie 

57. Relaţiile internaţionale ale României în secolul XX 

58. Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX - XX 

59. România în secolul XX 

60. Români în istoria  Europei 

61. România în istoria relaţiilor internaţionale 

62. Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) 

63. Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate 

64. Spaţiul românesc între Orient şi Occident 

65. Sud-estul european şi centrele de putere 

66. Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii 

67. Studii moderne 

68. Studii sud-est europene 

69. Studii egeo-mediteraniene 

70. Studii medievale  

71. Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere 

72. Studii europene   

73. Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale 

74. Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios 

75. Unitatea istoriei europene         

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

ISTORIE 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului 

nr. 5620 / 2010)   

 

/ 

ISTORIE 
 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   
 

 

 

 
 

Arhivistică 

Istorie 

 

Istoria artei 

Muzeologie 

 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor 
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 



1085 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Geologie 

2. Meteorologie 

3. Orientare turistică 

4. Filatelie  

5. Etnografie / 

folclor 

6. Ecoturism 

7. Turism / 

agroturism 

8. Gestionarea 

riscurilor antropice 

şi naturale 

9. Geologie 

ambientală 

10. Geochimia 

mediului 

înconjurător 

11. Geoinformatică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII      

GEOGRAFIE 

Geografie 

GEOGRAFIE 

1. Analiza şi expertiza riscurilor de mediu 

2. Analiză şi amenajarea teritoriului 

3. Amenajare şi dezvoltare turistică 

4. Calitatea mediului şi fenomene geografice de risc 

5. Climatologie şi hidrologie 

6. Climatologie şi resurse de apă 

7. Dezvoltare şi amenajare turistică 

8. Dezvoltare regională 

9. Evaluarea calităţii şi protecţia mediului 

10.Ecoturism si protecţia mediului    

11.Ecoturism si dezvoltare durabilă 

12.Geografie aplicată şi dezvoltare regională 

13. Geografie fizică aplicată 

14. Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru 

15. Geomatică 

16. Gestiune şi amenajare turistică 

17. Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS 

18. Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate 

19. GIS şi planificare teritorială 

20. Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă 

21. Managementul resurselor şi activităţilor turistice 

22. Monitoring-ul şi gestionarea mediului   

23. Mediul geografic - valorificarea şi protecţia resurselor naturale 

24. Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale 

25. Planificare şi dezvoltare regională 

26. Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului 

27. Patrimoniu şi turism cultural   

28. Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului 

29. Riscurile mediului aerian în sănătate 

30. Resurse şi riscuri în mediul hidro – atmosferic 

31. Resurse turistice şi protecţia mediului 

32. Sisteme informaţionale geografice 

33. Studii avansate în geografie 

34. Turism şi dezvoltare teritorială 

35. Turism şi dezvoltare regională 

36. Tourism management and planning (în limba engleză) 

37. Tourisme et developpement regional 

38. Turismul şi dezvoltarea durabilă a economiei 

39. Turism rural şi calitatea mediului ambiant 

40. Turism rural şi calitatea mediului înconjurător 

41. Turism rural şi ecoturism în contextul dezvoltării durabile 

42. Turism şi activităţi de timp liber   

43. Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării  

44. Turism şi amenajarea teritoriului 

 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 

 
 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

GEOGRAFIE 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

 

GEOGRAFIE 

 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Geografia 

turismului 

Cartografie 

Hidrologie şi 

meteorologie 

Planificare 

teritorială 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Geografia 

mediului 

Ştiinţa 

mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1086 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Geologie 

2. Meteorologie 

3. Orientare turistică 

4. Filatelie  

5. Etnografie / 

folclor 

6. Ecoturism 

7. Turism / 

agroturism 

8. Gestionarea 

riscurilor antropice 

şi naturale 

9. Geologie 

ambientală 

10. Geochimia 

mediului 

înconjurător 

11. Geoinformatică 

ŞTIINŢE ALE 
NATURII 

GEOGRAFIE 

Geografie 

ŞTIINŢA 
MEDIULUI 

1. Analiza şi evaluarea impactului de mediu 

2. Areale degradate antropic şi restaurare ecologică 

3. Biotehnologii utilizate in recuperarea terenurilor degradate 

4. Calitatea mediului 

5. Calitatea mediului şi surse energetice 

6. Controlul şi expertizarea calităţii mediului 

7. Consiliere de mediu 

8. Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral 

9. Dezvoltarea durabilă şi conservarea biodiversităţii 

10. Ecologie aplicată 

11. Ecoturism si protecţia mediului    

12. Expertiză şi managementul sistemelor ecologice 

13. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 

14. Evaluarea şi managementul mediului 

15. Evaluarea riscului şi securitatea mediului 

16. Evaluarea integrată a stării mediului 

17. Gestionarea efectelor schimbărilor climatice 

18. Gestiunea şi protecţia mediului 

19. Gestiunea, evaluarea, conservarea şi protecţia mediului 

20. Managementul impactelor de mediu 

21. Managementul resurselor naturale 

22. Managementul integrat al capitalului natural 

23. Mediul actual şi dezvoltare durabilă 

24. Sustenabilitatea complexelor socioecologice 

25. Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc 

26. Poluarea mediului şi ocrotirea naturii 

27. Poluarea chimică a mediului 

28. Riscurile mediului aerian în sănătate 

29. Air-environment risks and health response 

x 
Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

GEOGRAFIE 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

 

GEOGRAFIE 

 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Geografia 

turismului 

Cartografie 

Hidrologie şi 

meteorologie 

Planificare 

teritorială 

ŞTIINŢA 
MEDIULUI 

Geografia 
mediului 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Ştiinţa 

mediului 

Palatele 

copiilor / 

Cluburile 

copiilor 

1. Geologie 

2. Meteorologie 

3. Orientare turistică 

4. Filatelie  

5. Etnografie / 

folclor 

6. Ecoturism 

7. Turism / 

agroturism 

8. Gestionarea 

riscurilor antropice 

şi naturale 

9. Geologie 

ambientală 

10. Geochimia 

mediului 

înconjurător 

11. Geoinformatică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII 

GEOGRAFIE 

Geografie 

INGINERIA 

MEDIULUI 
Monitorizarea şi managementul mediului x 

Geografia 

turismului 

Cartografie 

Hidrologie şi 

meteorologie 

Planificare 

teritorială 

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 

Geografia 

mediului 

ŞTIINŢA 
MEDIULUI 

Ştiinţa 
mediului 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor 

universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1087 

Palatele 

copiilor /  

Cluburile 

copiilor 

Istoria 

religiilor 
TEOLOGIE   

TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 

Teologie ortodoxă 

pastorală 

TEOLOGIE 

1. Apologetică şi duhovnicie 

2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale 

3. Artă sacră în contemporaneitate 

4. Asistenţa socială a bisericii 

5. Biserica în istoria lumii 

6. Bioetică – morală, etică şi deontologie 

7. Comunicare biblică şi eclesială  

8. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox 

9. Comunicarea socială a bisericii 

10. Consiliere pastorală 

11. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate 

12. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă 

13. Doctrină, ştiinţă, misiune 

14. Doctrină şi cultură creştină 

15. Ecumenism 

16. Exegeză şi ermineutică 

17. Educaţie religioasă creştin-ortodoxă 

18. Exegeză şi ermineutică biblică 

19. Hermeneutică şi teologie biblică 

20. Imnologie bizantină şi canto liturgic 

21. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei 

22. Istoria şi filosofia religiilor 

23. Istorie bisericească şi gândire creştină 

24. Istorie şi spiritualitate filocalică 

25. Istorie şi interconfesionalism 

26. Istorie şi tradiţie creştină 

27. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche 

28. Mediere interculturală şi interreligioasă 

29. Mediere interculturală şi interreligioasă (în limba germană) 

30. Misiune şi pastoraţie 

31. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 

32. Management de caz în asistenţă socială 

33. Managementul turismului religios 

34. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică 

35. Pastoraţie şi duhovnicie 

36. Pastoraţie şi viaţă liturgică 

37. Patrimoniu cultural 

38. Religie şi cultură 

39. Religie, cultură, societate 

40. Studii de teologie pastorală şi misiune 

41. Studii de teologie pastorală şi misiune creştină 

42. Studii teologico – lingvistice 

43. Studii teologico – istorice 

44. Studii religioase şi educaţie creştină 

45. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină 

şi islamică) 

46. Studii religioase 

47. Strategii ale carităţii creştine 

48. Teologia şi misiunea socială a bisericii 

49. Teologie biblică 

50. Teologie creştină şi spiritualitate europeană 

51. Teologie comparată 

52. Teologie istorică 

53. Teologie pastorală aplicată 

54. Teologie pastorală şi misiune 

55. Teologie practică 

56. Teologie practică şi pastoral - misionară 

57. Teologie sistematică 

58. Teologie sistematică în context contemporan 

59. Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice 

60. Teologie sistematică şi practică 

61. Teologie şi proiect social 

62. Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare 

63. Teoria şi practica formării religioase 

64. Viaţa bisericii-istorie şi actualitate 

65. Viaţă creştină în contextul integrării europene 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE 

 ORTODOXĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/  
RELIGIE 

 ORTODOXĂ 

 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Teologie ortodoxă 

didactică 

Teologie ortodoxă 

socială 

Teologie ortodoxă 

asistenţă socială 

Artă sacră 

Studii religioase 

 

 

 

 



1088 

Palatele 

copiilor /  

Cluburile 

copiilor 

Istoria religiilor TEOLOGIE   
TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 

Teologie ortodoxă 

pastorală 

TEOLOGIE 

1. Apologetică şi duhovnicie 

2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale 

3. Artă sacră în contemporaneitate 

4. Asistenţa socială a bisericii 

5. Biserica în istoria lumii 

6. Bioetică – morală, etică şi deontologie 

7. Comunicare biblică şi eclesială  

8. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox 

9. Comunicarea socială a bisericii 

10. Consiliere pastorală 

11. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate 

12. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă 

13. Doctrină, ştiinţă, misiune 

14. Doctrină şi cultură creştină 

15. Ecumenism 

16. Exegeză şi ermineutică 

17. Educaţie religioasă creştin-ortodoxă 

18. Exegeză şi ermineutică biblică 

19. Hermeneutică şi teologie biblică 

20. Imnologie bizantină şi canto liturgic 

21. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei 

22. Istoria şi filosofia religiilor 

23. Istorie bisericească şi gândire creştină 

24. Istorie şi spiritualitate filocalică 

25. Istorie şi interconfesionalism 

26. Istorie şi tradiţie creştină 

27. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche 

28. Mediere interculturală şi interreligioasă 

29. Mediere interculturală şi interreligioasă (în limba germană) 

30. Misiune şi pastoraţie 

31. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 

32. Management de caz în asistenţă socială 

33. Managementul turismului religios 

34. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică 

35. Pastoraţie şi duhovnicie 

36. Pastoraţie şi viaţă liturgică 

37. Patrimoniu cultural 

38. Religie şi cultură 

39. Religie, cultură, societate 

40. Studii de teologie pastorală şi misiune 

41. Studii de teologie pastorală şi misiune creştină 

42. Studii teologico – lingvistice 

43. Studii teologico – istorice 

44. Studii religioase şi educaţie creştină 

45. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină 

şi islamică) 

46. Studii religioase 

47. Strategii ale carităţii creştine 

48. Teologia şi misiunea socială a bisericii 

49. Teologie biblică 

50. Teologie creştină şi spiritualitate europeană 

51. Teologie comparată 

52. Teologie istorică 

53. Teologie pastorală aplicată 

54. Teologie pastorală şi misiune 

55. Teologie practică 

56. Teologie practică şi pastoral - misionară 

57. Teologie sistematică 

58. Teologie sistematică în context contemporan 

59. Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice 

60. Teologie sistematică şi practică 

61. Teologie şi proiect social 

62. Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare 

63. Teoria şi practica formării religioase 

64. Viaţa bisericii-istorie şi actualitate 

65. Viaţă creştină în contextul integrării europene 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE 

 ORTODOXĂ DE 

RIT VECHI 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării şi 

inovării  nr. 5880/ 

2009) 

/ 
RELIGIE 

 ORTODOXĂ DE 

RIT VECHI 

 (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Teologie ortodoxă 

didactică 

Teologie ortodoxă 

socială 

Teologie ortodoxă 

asistenţă socială 

Artă sacră 

Studii religioase 

 

 

 

 



1089 

Palatele 

copiilor /  

Cluburile 

copiilor 

Istoria 

religiilor 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 
ROMANO - 

CATOLICĂ 

Teologie romano – 
catolică  pastorală 

TEOLOGIE 

1. Asistenţa socială a bisericii 
2. Biserica în istoria lumii 

3. Comunicare biblică şi eclesială 

4. Consiliere pastorală 
5. Strategii ale carităţii creştine 

6. Teologie, cultură şi societate 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE ROMANO- 

CATOLICĂ  

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării 

 nr. 5287/ 2004) 

/ 
RELIGIE ROMANO- 

CATOLICĂ  

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Teologie romano – 

catolică  didactică 

Teologie romano – 

catolică  socială 

Teologie romano – 

catolică asistenţă socială 

TEOLOGIE 

TEOLOGIE 

ROMANO - 

CATOLICĂ 

Teologie romano – 

catolică  pastorală 

TEOLOGIE 

1. Asistenţa socială a bisericii 

2. Biserica în istoria lumii 

3. Comunicare biblică şi eclesială 
4. Consiliere pastorală 

5. Strategii ale carităţii creştine 

6. Teologie, cultură şi societate 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE ROMANO- 

CATOLICĂ DE LIMBA 

MAGHIARǍ 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării  nr. 5620/ 2010)  

/ 
RELIGIE ROMANO- 

CATOLICĂ DE LIMBA 

MAGHIARǍ 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Teologie romano – 

catolică  didactică 

Teologie romano – 

catolică  socială 

Teologie romano – 

catolică asistenţă socială 

TEOLOGIE 

TEOLOGIE 

GRECO-
CATOLICĂ 

Teologie greco – catolică  

pastorală 

TEOLOGIE 

1. Arheologie creştină  

2. Consiliere sociospirituală a populaţiilor vulnerabile 
3. Consultant etic  

4. Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea) 

5. Teologie biblică 
6. Teologie pastorală în comunităţile ecleziale 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE GRECO - 

CATOLICĂ  

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5287/ 2004) 

/ 
RELIGIE GRECO - 

CATOLICĂ  

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Teologie greco – catolică  

didactică 

Teologie greco – catolică  

socială 

Teologie greco – catolică 

asistenţă socială 

 

 



1090 

Palatele 

copiilor /  

Cluburile 

copiilor 

Istoria 

religiilor 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

REFORMATĂ 

Teologie reformată  
pastorală 

TEOLOGIE 
1. Teologie aplicată (lb.maghiară) 

2. Teologie-Muzică-Educaţie (lb. maghiară) 
x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE REFORMATĂ 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 
RELIGIE REFORMATĂ 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Teologie reformată  

didactică 

Teologie reformată  

socială 

Teologie reformată  
asistenţă socială 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

PROTESTANTĂ 

Teologie protestantă  

pastorală 

Teologie protestantă  

didactică 

Teologie protestantă  
socială 

Teologie protestantă 

asistenţă socială 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

BAPTISTĂ 

Teologie baptistă  
pastorală 

TEOLOGIE 

1. Teologie baptistă 

2. Teologie pastorală şi misiologie 
3, Teologie sistematică 
4. Pedagogie interactivă 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE BAPTISTĂ 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 
RELIGIE BAPTISTĂ 
 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Teologie baptistă 
didactică 

Teologie baptistă socială 

Teologie baptistă 

asistenţă socială 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

PENTICOSTALĂ 

Teologie penticostală  

pastorală 

TEOLOGIE 

1. Teologie baptistă  
2. Teologie pastorală şi misiologie 

3. Teologie sistematică 

4. Pedagogie interactivă 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE PENTICOSTALĂ 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010)  
/ 

RELIGIE PENTICOSTALĂ 
 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Teologie penticostală 

didactică 

Teologie penticostală 

socială 

Teologie penticostală 
asistenţă socială 

 

 

 

 



1091 

Palatele 

copiilor /  

Cluburile 

copiilor 

Istoria 

religiilor 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

REFORMATĂ 

Teologie reformată  
pastorală 

TEOLOGIE 

1. Teologie aplicată (lb.maghiară) 

2. Teologie-Muzică-Educaţie (lb. maghiară) 

3. Teologie protestantă pastorală aplicată 
4. Teologie, cultură şi societate (în limba maghiară) 

x 

Proba practico-metodică 

+ 

Proba scrisă: 

RELIGIE UNITARIANĂ 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 
RELIGIE UNITARIANĂ 

 (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Teologie reformată  

didactică 

Teologie reformată  

socială 

Teologie reformată  
asistenţă socială 

TEOLOGIE 
TEOLOGIE 

PROTESTANTĂ 

Teologie protestantă  

pastorală 

Teologie protestantă  

didactică 

Teologie protestantă  
socială 

Teologie protestantă 

asistenţă socială 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor 

universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


