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DISPOZITIE

Nr. «11'din HtltI~ 2013
Chi~i u

Cu privire la instruirea concomitentii
in douii specialitiiti inrudite

In scopul satisfacerii necesitatilor pietei munCH III cadre didactice ~i facilitarii
angajarii in cimpul muncii a absolventilor ciclului I (studii superioare de licenta) din
domeniul general de studii 14 Stiinte ale educatiei, in conformitate eu prevederile
Nomenclatorului domeniilor de formare profesionala ~i al specialitatilor pentru
pregatirea cadre lor in institutiile de invatamint superior, ciclul I, aprobat prin Legea
142 din 07 iulie 2005, pct. 5 din Note la Anexa nr. I, emit urmatoarea

DIS P 0 ZIT I E:

1. Se permite, in cadrul domeniului general de studiu 14 Stiinte ale educatiei,
instruirea eoncomitenta in doua speeialitati inrudite, conform Anexei nr. 1, prin
programe in volum de 240 de credite de studiu, inclusiv 60 de credite de studiu
pentru modulul psiho-pedagogic.

2, Imbinarile speeializarilor pentru specialitatile 141.08 Limbi ~i literaturi, 141.09
Limbi modeme ~i pentru domeniile 222 Limbi ~i literaturi ~i 223 Limbi
modeme ~i clasice (Anexa nr. 2) se vor stabili de eatre institutiile de
invatamint, de eomun aeord cu Ministerul Educatiei.

3. Planurile de invatamint pentru instruirea concomitenta in doua specialitati
inrudite se vor elabora de catre institutiile de invatamint superior ~i se vor
aproba in conditiile reglementate pe plan national.

4. Rectorii institutiilor de invatamint superior vor organiza admiterea la doua
specialitati inrudite in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei.

5. Se abroga Dispozitia nr. 382 din 11 iulie 2005 cu privire la instruirea
eoneomitenta in doua domenii inrudite, eu completarile ulterioare.

6. Controlul asupra exeeutarii prezentei dispozitii se pune in sarcina dnei Nadejda
Veli~eo, ~ef Directie Invatamint superior de dezvoltare a ~tiintei.

Loretta HANDRABURA,
viccministrii

EI. PetroY, 23-34-74
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Anexa nr. 1  

la Dispoziţia 

        nr.       din       august 2013 

 

 

Lista domeniilor înrudite 

la care se permite instruirea concomitentă la ciclul I (studii superioare de licenţă) în cadrul 

domeniului general de studiu 14 Ştiinţe ale educaţiei 

 

 

Nr. crt. Codul 

 

Denumirea specialităţilor  

1. 141.01/141.02 Matematică şi informatică 

2. 141.02/141.01 Informatică şi matematică 

3. 141.01/141.03 Matematică şi fizică 

4. 141.03/141.01 Fizică şi matematică 

5. 141.03/141.04  Fizică şi astronomie 

6. 141.03/141.05 Fizică şi chimie 

7. 141.03/141.02 Fizică și informatică 

8. 141.05/141.03 Chimie şi fizică 

9. 141.05/141.06 Chimie şi biologie 

10. 141.06/141.05 Biologie şi chimie 

11. 141.06/141.07 Biologie şi geografie 

12. 141.07/141.06 Geografie şi biologie 

13. 141.07/141.09 Geografie şi o limbă străină 

14. 141.07/141.10 Geografie şi istorie 

15. 141.07/141.02 Geografie şi  informatică 

16. 141.10/141.07 Istorie şi geografie 

17. 141.10/141.15 Istorie şi educaţie civică 

18. 141.10/141.09 Istorie şi o limbă străină 

19. 141.12/141.14 Arte plastice şi educaţie tehnologică 

20. 141.13/142.04 Educaţie fizică şi psihopedagogie 

21. 141.15/141.09 Educaţia civică şi o limbă străină 

22. 142.02/141.02 Pedagogie preşcolară şi informatică 

23. 142.03/142.02 Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară 

24. 142.03/141 .09 Pedagogie în învăţămîntul primar şi o limbă străină 

25. 142.03/142.04  Pedagogie în învăţămîntul primar şi psihopedagogie  

26. 142.03/141.02 Pedagogie în învăţămîntul primar şi  informatică 

27. 142.04/142.07 Psihopedagogie şi pedagogie socială 

28. 142.05/142.07 Psihopedagogie specială şi pedagogie socială 

29. 142.01/141.09 Pedagogie și o limbă străină 

30. 141.15/141.10 Educație civică și istorie 

31. 142.02/141.08.04 Pedagogie preșcolară și limba și literatura găgăuză 

32. 142.03/141.08.04 Pedagogie în învățămîntul primar și limba și 

literatura găgăuză 

33 142.02/141.08.01  Pedagogie preșcolară și limba și literatura română 

 

 

 



Anexa nr. 2   

la Dispoziţia 

              nr. 451 din 09 august 2013 

 

Lista specializărilor 

la specialitățile 141.08 Limbi și literaturi și 141.09 Limbi moderne din cadrul 

domeniului 14 Științe ale educației și specialitățile 222.1 Limbi și literaturi, 223.1 Limbi 

moderne și 223.2 Limbi clasice din cadrul domeniului 22 Științe umanistice 

 

141.08 Limbi şi literaturi    222.1 Limbi şi literaturi 

 

141.08. 01 Limba şi literatura română   222.1.01 Limba şi literatura română 

141.08. 02 Limba şi literatura rusă   222.1.02 Limba şi literatura rusă 

141.08. 03 Limba şi literatura ucraineană   222.1.03 Limba şi literatura ucraineană 

141.08. 04 Limba şi literatura găgăuză   222.1.04 Limba şi literatura găgăuză 

141.08. 05 Limba şi literatura bulgară   222.1.05 Limba şi literatura bulgară 

141.08. 06 Limba şi literatura ivrit   222.1.06 Limba şi literatura ivrit 

141.08. 07 Limba şi literatura idiş   222.1.07 Limba şi literatura idiş 

141.08. 08 Limba şi literatura poloneză    222.1.08 Limba şi literatura poloneză 

141.08.09 Alte      222.1.09 Alte 

     

141.09 Limbi moderne       223.1  Limbi moderne şi clasice  

 

141.09. 01 Limba şi literatura franceză               223.1.01 Limba şi literatura franceză 

141.09. 02 Limba şi literatura spaniolă    223.1.02 Limba şi literatura spaniolă 

141.09. 03 Limba şi literatura italiană   223.1.03 Limba şi literatura italiană 

141.09. 04 Limba şi literatura engleză   223.1.04 Limba şi literatura engleză 

141.09. 05 Limba şi literatura germană   223.1.05 Limba şi literatura germană 

141.09. 06 Limba şi literatura portugheză   223.1.06 Limba şi literatura portugheză 

141.09. 07 Limba şi literatura suedeză   223.1.07 Limba şi literatura suedeză 

141.09. 08 Limba şi literatura chineză   223.1.08 Limba şi literatura chineză 

141.09. 09 Limba şi literatura japoneză    223.1.09 Limba şi literatura japoneză 
141.09. 10 Limba şi literatura turcă    223.1.10 Limba şi literatura turcă 

141.09.11 Limba şi literatura arabă    223.1.11 Limba şi literatura arabă 

223.1.12 Limbi moderne aplicate 

141.09.12 Limba latină 

141.09.13 Limba greacă 

141.09.14 Alte 

223.2 Limbi clasice 

 
223.2.01 Limba latină 

223.2.02 Limba greacă 

 
Notă:   

În cazul studierii concomitente a două limbi, codul specializării se constituie din codurile ambelor specializări 

indicate prin bară: pe primul loc – denumirea completă a specializării, iar după bară – doar denumirea limbii 

respective. (Exemple: 141.09.01/141.09.02 Limba şi literatura franceză şi spaniolă; 223.1.01/223.1.02 Limba şi 

literatura franceză şi spaniolă) 
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