
 
    R  O  M  Â  N  I  A 

                MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
           CABINETUL MINISTRULUI 

 
O R D I N 

privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi 
specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar 2008 
 
 
 Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învăţământului nr. 84, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5, 7, 9, 44 din Legea nr. 128/1997 privind 

Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
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  2008, prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Pentru aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice rămân valabile 

disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în anexa la 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3364/3 martie 2006 pentru aprobarea publicării 

anexelor nr. 1-19 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi 

specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar  2006. 

Art. 3. Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizatorul privind 

disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile 

pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar  2008, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, vor primi acceptul de participare la 

concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar, dacă 

profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializării absolvite şi specializarea 

înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările incluse în 



acest centralizator. În aceste situaţii, acceptul de participare la concursurile de ocupare a 

posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar se acordă de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

Art. 4. Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane, Direcţia Generală 

Management Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Strategii şi Programe 

Universitare, Direcţia Generală Management Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia 

cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi inspectoratele 

şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 5. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 

MINISTRU, 
 

CRISTIAN MIHAI ADOMNIŢEI 
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