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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
  

  

ORDIN Nr. 3.108 

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, 

 domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru  

incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar,  

precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare  

in invatamant 2018 
  

  

   In conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1) si alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 

244 alin. (5), art. 247, 248, 262 si 263 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

   in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare, 

  

 

   ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin. 

  

 

   Art. 1. - Se aproba Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si 

specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din 

invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare 

in invatamant 2018, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin, 

denumit in continuare Centralizator. 

__________ 

   *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 bis, care se 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome 

„Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

 

 

  

   Art. 2. - (1) Candidatii ale caror specializari nu se regasesc in Centralizator vor primi 

acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul 

preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

din invatamantul preuniversitar sau la examenul national de definitivare in invatamant, daca 

profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializarii absolvite si daca specializarea 

inscrisa pe diploma de studii a candidatului/ programul de studii finalizat de candidat poate fi 

asimilata uneia dintre specializarile/asimilat unuia dintre programele de studii incluse in acest 
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centralizator. In aceste situatii, acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului 

didactic din invatamantul preuniversitar la concursurile de ocupare a posturilor didactice din 

invatamantul preuniversitar sau la examenul national de definitivare in invatamant se acorda 

cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, prin directiile generale/directiile de 

specialitate. 

   (2) Includerea specializarilor, a programelor de studii universitare de licenta sau a 

programelor de studii de masterat existente in Centralizator si pentru alte discipline/domenii 

din invatamantul preuniversitar se realizeaza cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, 

prin directiile generale/directiile de specialitate. 

   Art. 3. - Compatibilizarea domeniilor si specializarilor/programelor de studii incluse in 

Centralizator cu probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din 

invatamantul preuniversitar, respectiv cu disciplinele pentru examenul national de 

definitivare in invatamant, se realizeaza de Directia generala invatamant secundar superior si 

educatie permanenta, iar transpunerea acestora in aplicatiile informatice specifice se 

realizeaza in colaborare cu Directia tehnologia informatiei si comunicatiei din cadrul 

Ministerului Educatiei Nationale. 

   Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului 

educatiei nationale nr. 3.086/2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind 

disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile 

pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si 

disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2017, publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 si 114 bis din 10 februarie 2017. 

   Art. 5. - Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia 

generala invatamant universitar, Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si 

gimnazial, Directia minoritati, Directia generala infrastructura din cadrul Ministerului 

Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

  

Ministrul educatiei nationale, 

Liviu-Marian Pop 
  

   Bucuresti, 29 ianuarie 2018. 

   Nr. 3.108. 
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