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O R D I N 
 

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, 

precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar 2012 

 

În conformitate cu prevederile art. 18, 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), 137, 138, 139, 140, 244 alin. (5),           

248 alin. (3)-(6), 262, 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5560/2011, 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1 Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, 

precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar  2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, numit în continuare 

Centralizator. 

Art. 2 (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de 

participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile 

de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar dacă profilul 

postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de 

studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre 

specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest Centralizator. În aceste situaţii acceptul 

de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la 

concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar se acordă după aprobarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(2) Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de 

studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar 

se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
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Art. 3 Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia Generală Educaţie şi 

Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ Superior, Direcţia Generală Învăţământ în 

Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali şi inspectoratele şcolare judeţene, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin.  

Art. 4. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRU, 
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