
ORDIN nr. 3.128 din 1 februarie 2013 
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăŃământ, domeniile şi 
specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului 
didactic din învăŃământul preuniversitar 2013 
 
 
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 13 februarie 2013  
Data intrarii in vigoare : 13 februarie 2013 
 
 
    În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-
140, art. 244 alin. (5), art. 247, art. 248 alin. (4)-(6), art. 262 şi 263 din Legea 
educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV 
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în 
domeniul învăŃământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 
decembrie 2013, 
    în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic din învăŃământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    în baza OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraŃiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative, 
 
    ministrul educaŃiei naŃionale emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăŃământ, domeniile şi 
specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului 
didactic din învăŃământul preuniversitar 2013, denumit în continuare Centralizator, 
prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 
--------- 
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 bis, care se 
poate achiziŃiona de la Centrul pentru relaŃii cu publicul al Regiei Autonome 
"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 
 
    ART. 2 
    (1) CandidaŃii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi 
acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din 
învăŃământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor 



didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăŃământul 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 situaŃii acceptul de participare la 
etapele de mobilitate a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar şi la 
concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăŃământul preuniversitar se 
acordă cu aprobarea Ministerului EducaŃiei NaŃionale. 
    (2) Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenŃă 
sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte 
discipline/domenii din învăŃământul preuniversitar se realizează cu aprobarea 
Ministerului EducaŃiei NaŃionale. 
    ART. 3 
    DirecŃia generală resurse umane şi reŃea şcolară naŃională, DirecŃia generală 
educaŃie şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii, DirecŃia generală învăŃământ superior, 
DirecŃia generală învăŃământ în limbile minorităŃilor din cadrul Ministerului 
EducaŃiei NaŃionale, inspectoratele şcolare judeŃene, Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti şi unităŃile de învăŃământ preuniversitar duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 4 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                         Ministrul educaŃiei naŃionale, 
                                 Remus Pricopie 
 
    Bucureşti, 1 februarie 2013. 
    Nr. 3.128. 
 
                                 ------- 
 


