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Aria curriculară : EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT 
Disciplinele: Educaţie fizică şi sport 

 

Învăţământ preuniversitar 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 

Programa - probe de concurs 
teoretice şi practice 

Nivel Post/Catedră 
(Disciplina principală de încadrare) 

PROFILUL / 
DOMENIUL Nr. crt. 

Nivelul de studii 
Specializarea 

învăţământ 
universitar de 
lungă durată 

învăţământ 
universitar de 
scurtă durată 

învăţământ post 
liceal 

Învăţământ sportiv (vocaţional) : liceal 
/ gimnazial / primar* 

Educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de 
specialitate2) 

Disciplinele sportive care se predau în unităţile în 
care sunt organizate clase cu program sportiv 

şi/sau grupe de club sportiv şcolar 

EDUCAŢIE FIZICĂ 
ŞI SPORT 7. Educaţie fizică şi sport2) x   Probă teoretică: Educaţie fizică 

şi sport; 
Probă practico - metodică 

(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

8. Educaţie fizică şi management în sport2) x   
9. Educaţie fizică militară şi sport2) x   
10. Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina sportivă2) x   

Cluburi sportive şcolare / Palatele copiilor / 
Cluburile copiilor 

Educaţie fizică şi sport : 
pregătire sportivă de specialitate2) 

Disciplinele sportive care se predau în secţiile de 
club sportiv şcolar 

EDUCAŢIE FIZICĂ 
ŞI SPORT 

11. Educaţie fizică şi sport2) x   Probă teoretică: Educaţie fizică 
şi sport 

Probă practico - metodică 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

12. Educaţie fizică şi management în sport2) x   
13. Educaţie fizică militară şi sport2) x   
14. Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina sportivă2) x   
15. Educaţie fizică şi sport, măiestrie sportivă 

(antrenori2) )**  x  Probă teoretică: Educaţie fizică 
şi sport -antrenori; 

Probă practico - metodică 
(programa aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

16. Măiestrie sportivă şi acrobatică2) **  x  
17. Măiestrie sportivă (antrenori2) )**  x x 

 
 
 
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă: 
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care dau dreptul 

de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în 
conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

** Funcţiile de antrenor se ocupă conform prevederilor art. 248 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Candidaţii vor fi examinaţi după programa de educaţie fizică şi sport pentru 
antrenori. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
1) Indiferent de specializarea în disciplina sportivă. 
2) Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei. 
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|            Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul  

candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Programa -probă 
de concurs 

Nivel 

Post/Catedră 
(Disciplina 

principală de 
încadrare) 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul pentru studiile 
universitare de licenţă 

Nr. 
crt. 

Nivelul de studii 
Specializarea 

Studii 
universitare de 

licenţă 

 Educaţie fizică şi 
sport : 

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT

CULTURĂ FIZICĂ ŞI 
SPORT 23. Sport şi performanţă motrică2) x Probă teoretică: 

Cluburi sportive şcolare/ 
Palatele copiilor/ Cluburile 

copiilor/ 
Învăţământ sportiv (vocaţional) : 

gimnazial / primar* 

pregătire sportivă de 
specialitate2) 

Disciplinele sportive care se 
predau în secţiile de club sportiv 
şcolar, în palatele şi cluburile 

copiilor şi în unităţile în care sunt 
organizate clase cu program 
sportiv şi/sau grupe de club 

sportiv şcolar 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 
SPORT 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 
SPORT 

24. Sport şi performanţă motrică2) x Educaţie fizică şi 
sport 

Probă practico 
-metodică 

(programa aprobată prin 
ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 
5620 / 2010) 

1) Indiferent de specializarea în disciplina sportivă. 
2) Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei. 

 

(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 9 alin. (15) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011. 


