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Postul: Profesor documentarist 

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) 

PROFILUL / DOMENIUL 
Nr. 

crt. 

                                                                                        Învăţământ universitar 
 

Specializarea 

de lungă 

durată 

de scurtă 

durată 

 

Centre de 

documentare şi 

informare 

Profesor 

documentarist 

FILOLOGIE 

1.  Biblioteconomie x x 

PROFESORI 

DOCUMENTARIŞTI 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării şi tineretului   

nr. 2599/ 2007) 

2.  Bibliologie x  

3.  Bibliologie şi biblioteconomie x  

4.  Bibliologie şi ştiinţa informării x  

5.  Bibliologie şi ştiinţa informării* x  

6.  Biblioteconomie şi ştiinţa informării* x  

7.  Ştiinţa informării* x  

8.  Profesori documentarişti* x  

9.  Limba şi literatura română - Bibliologie x  

10.  Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x  

11.  Biblioteconomie - Limba şi literatura română  x  

12.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x  

13.  Biblioteconomie - Limba şi literatura străină/maternă  x  

14.  Bibliologie şi muzeologie x x 

15.  Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura străină/maternă x  

16.  Ştiinţa informării şi comunicării x  

BIBLIOTECONOMIE 17.  Biblioteconomie- arhivistică x  

ISTORIE  
18.  Istorie - Biblioteconomie x  

19.  Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x  

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 20.  Profesori documentarişti* x  

* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa   
într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

       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 şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o 

nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

 

 

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 

Centre de documentare 

şi informare 

Profesor 

documentarist 

ŞTIINTE SOCIALE 

SI POLITICE 

ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII 
21.  Biblioteconomie şi ştiinţa informării x 

PROFESORI 

DOCUMENTARIŞTI 

(programa aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării 

şi tineretului   

nr. 2599/ 2007) 

 


