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       CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE 

(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE  

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*) 

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 L- G/P- LM /A-C 

 

G/PM, GPC - 

 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de licenţă / Domeniul de 

studii universitare de master           

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare de 

masterat/master              

  

**MI (funcţie 

de instrument), 

**IA, TSD, 

IM, AF, EFM, 

ACO, **CO, 

FM, A 

**MI 

(funcţie de 

instrument), 

**IA, 

TSD, **CO 

ARTE  / ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE 

MUZICĂ 

Artele spectacolului musical 

MUZICĂ 

1. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat** 

2. Culturi muzicale academice şi 

tradiţionale** 

3. Jazz şi culturi muzicale pop** 

4. Muzică şi cultură pop** 

5. Muzicologie, compoziţie, dirijat** 

6. Pedagogia artei dirijorale** 

7. Pedagogie muzicală** 

8. Stil şi limbaj compozițional** 

9. Stilistică dirijorală** 

10. Sinteză muzicologică** 

 

x 

Proba practico-

metodică 

+ 

Proba scrisă: 

Educaţie muzicală 

specializată: 

muzică 

instrumentală / 

studii teoretice 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 

EDUCAȚIE 

MUZICALĂ 

SPECIALIZATĂ 

(ARTĂ VOCALĂ, 

MUZICĂ 

INSTRUMENTALĂ) 
(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)   

Compoziţie muzicală 

Dirijat 

Dirijat orchestră 

Interpretare muzicală 

Interpretare muzicală - canto 

Interpretare muzicală - 

instrumente 

Muzicologie 

Muzică religioasă 

Pedagogie muzicală 

 TEOLOGIE/ 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE 

TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 
Artă sacră 

**cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător 

instrumentului solicitat, se regăsește în cel puţin 3 ani de studii din cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din 

cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de instrument necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, 

gimnazial şi primar de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător 

instrumentului solicitat, se regăsește în fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de instrument 

necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă). 

    


