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DIRECȚIA  GENERALĂ  EDUCAȚIE  ȘI  ÎNVĂȚARE 

 PE  TOT  PARCURSUL  VIEȚII 

   

 

 __________________________________________________________________________ 
           
  47180/06.10.2010                                                                                                           SE APROBĂ.

                        SECRETAR DE STAT, 

 

                                                                                                       IULIA ADRIANA OANA BADEA 

 

 

Lista disciplinelor 

la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze)  

 în anul şcolar 2010 – 2011 

 
În baza prevederilor alin. (6) al Art. 57 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul   M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005, disciplinele la care se susţin 

teze se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

1) La şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pe lângă lucrările scrise 

menţionate mai sus, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba şi literatura maternă indiferent 

de nivel, filieră, profil, specializare, an de studiu şi formă de şcolarizare. 

 

2) La clasele  cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de 

specializare, pe lângă lucrările scrise menţionate mai sus, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la 

limba străină respectivă. 

 

 

3) În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine  la alegere dintr-o listă de discipline, 

elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă.  Opţiunile elevilor rămân 

valabile pe parcursul  întregului  an şcolar.  

 

4) În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute 

pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la română şi 

matematică, începând cu clasa a VI-a. 

 

5) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2010-2011 se susțin, de regulă, până la data de 17 

decembrie 2010. 

Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2010-2011 se susțin, de regulă, până la data de 20 

mai 2011. 

La clasa a VIII-a, în semestrul al II-lea,  tezele se vor susține până la data de  13 mai 2011, iar 

la clasa a XII-a/a XIII-a, tezele se vor susține până la data de  29 aprilie 2011.  

 
 

           Pentru anul şcolar 2010-2011 lista disciplinelor la care se susţin lucrări de 

evaluare semestrială este prezentată în continuare. 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

 

                      Clase 

Disciplinele la care   se  susţin teze în 

anul şcolar 2010 – 2011 

 
Clasele a V-a – a VII-a 1.Limba română 

2.Matematica 

 

Clasa  a VIII-a 1.Limba română 

2.Matematica 

3. Istorie/Geografie (la alegere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

                                                                       

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 
 

                    I.   FILIERA TEORETICĂ 
 

CLASELE a IX-a – a XII-a /a XIII-a 

învăţământ zi, seral, frecvenţă redusă (f.r) 
SPECIALIZĂRILE 

 Disciplinele la care  se susţin teze în anul şcolar 2010 

– 2011 

- Filologie 

 

1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă  I 

3.Istorie/ Geografie (la alegere) 

4. Limba latină( la forma de învăţământ seral şi f.r. la 

clasa a XIII-a, teza se va susţine la științe socio-umane) 

- Ştiinţe sociale 1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă  I 

3.Istorie/ Geografie (la alegere) 

4. Ştiinţe socio-umane (logică, argumentare  şi 

comunicare la clasa a IX-a / psihologie la clasa a X-a /  

economie la clasa a XI- a / filosofie la clasa a XII-a/ 

filosofie la clasa a XIII-a seral și f.r. )  

- Matematică - informatică 1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3.Informatica (la seral și f.r. pentru clasele a IX-a și a X-

a teza se va susține obligatoriu la fizică)  

4.Fizica/Chimie/Biologie (la alegere) ( la forma de 

învăţământ seral şi f.r. la clasa a XII-a și a XIII-a, teza se 

va susţine obligatoriu la fizică) 

- Ştiinţe ale naturii 

 

1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3.Fizica/Chimie/Biologie(la alegere) 

4. Fizica/Chimie/Biologie (la alegere, altă disciplină 

decât cea aleasă la poziţia 3 ) 

                                       II.   FILIERA VOCAŢIONALĂ 
 

CLASELE a IX-a – a XII-a  

învăţământ zi  
SPECIALIZĂRILE 

 Disciplinele la care   se susţin teze în anul şcolar  2010 

– 2011 

- Arte plastice şi decorative 1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istoria artelor şi arhitecturii 

4. Ştiinţe socio-umane 

- Arhitectură, arte ambientale şi design 1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Matematica 

4. Ştiinţe socio-umane 
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- Muzica 1.Limba si literatura română 

2. Limba modernă I 

3. Ştiinţe socio-umane 

4. Istoria muzicii 

- Coregrafie 1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3. Ştiinţe socio-umane  

4.Istoria baletului 

- Teatru/Arta actorului 1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3. Ştiinţe socio-umane 

4. Istoria teatrului 

- Profilul sportiv 

 

1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Biologie 

4.Pregătire sportivă teoretică 

Profilul pedagogic 

- învăţător-educatoare 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Matematica 

4.Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia 

curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria şi practica instruirii 

şi evaluării (clasa a X-a)/ Teoria educaţiei şi 

managementul clasei de elevi (clasa a XI -a) / 

Psihopedagogie specială (clasa a XII-a) 

Profilul pedagogic 
- instructor pentru activităţi extraşcolare 
- instructor animator 

 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Matematica(clasa a IX-a)/Psihologie(clasa a X-a)/ 

Geografie sau Istorie(la alegere)(clasele a XI-a şi a XII-a) 

4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia 

curriculumului (clasa a IX-a)/Teoria educaţiei si 

managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ Psihologia 

vârstelor (clasa a XI-a) / Psihopedagogie specială (clasa a 

XII-a) 

Profilul pedagogic 
- bibliotecar-documentarist 

 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Matematica (clasa a IX-a)/Psihologie(clasa a X-a)/ 

Geografie sau Istorie( la alegere)(clasele a XI-a şi a XII-a) 

4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia 

curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria educaţiei şi 

managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ 

Biblioteconomie  (clasa a XI-a) / Psihologia educaţiei 

(clasa a XII-a) 

Profilul pedagogic 
- pedagog şcolar 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Matematica(clasa a IX-a)/Psihologie(clasa a X-a)/ 

Geografie sau Istorie( la alegere)(clasele a XI-a şi a XII-a) 

4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia 

curriculumului (clasa a IX-a)/Teoria educaţiei si 

managementul clasei de elevi (clasele a X-a şi a XI-a)/ 

Psihologia  educaţiei(clasa a XII-a) 
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- Profilul teologic ortodox 

 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie(clasele a IX-a – a X-a) / Dogmatica (clasele a 

XI-a - a XII-a) 

4.Studiul Vechiului Testament(clasele a IX-a – a X-a) / 

Studiul Noului Testament (clasele a XI-a  - a XII-a) 

- Profilul patrimoniu cultural 

 

 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie(clasele a IX-a - a XI-a) / Studiul Noului 

Testament (clasa a XII-a)  

4.Studiul Vechiului Testament(clasele a IX-a – a X-a) / 

Istoria artelor (clasele a XI-a – a XII-a)  

- Profilul teologic romano-catolic (limba 

română) 

- Profilul teologic greco-catolic 

 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie 

4.Catehism/Studiul biblic (la alegere) 

- Profilul teologic romano-catolic (limba 

maghiară) 

 

1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie 

4. Catehism (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Biblic al 

Noului Testament (clasele a XI-a – a XII-a) 

- Profilul teologic penticostal 1.Limba şi literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie 

4. Vechiul Testament (clasa a IX-a)/ Noul Testament 

(clasa a X-a)/Istoria creştinismului(clasa a XI-a)/ 

Pneumatologie(clasa a XII-a) 

- Profilul teologic baptist 

 

1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie 

4. Studiul Vechiului Testament (clasa a IX-a) / Studiul 

Noului Testament (clasa a X-a) / Istoria    creştinismului 

(clasa a XI-a)/ Doctrine biblice(clasa a XII-a) 

- Profilul teologic adventist  1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie 

4. Cunoştinţe biblice (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul 

Bibliei (clasele a XI-a – a XII-a) 

- Profilul teologic reformat  

- Profilul teologic unitarian 

1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie 

4.Studii biblice  

- Profilul teologic musulman  1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Istorie 

4.Viaţa profetului (clasa a IX-a)/ Legislaţie Islamică 

(clasele a X-a – a XII-a) 
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LICEUL MILITAR 

(Ministerul Apărării) 

SPECIALIZAREA 

 Disciplinele la care   se susţin teze în anul şcolar  2010 

– 2011 

- Matematică - informatică   1.Limba si literatura română 

2.Limba modernă I 

3.Matematica 

4. Informatica  

                                 III.  FILIERA TEHNOLOGICĂ 
 

III.1.  CLASELE a IX –a și a X-a 

învăţământ zi 

PROFILURI 

Disciplinele la care  se susţin teze în anul şcolar 2010 – 

2011 

- Servicii 1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3.Limba modernă I 

- Resurse naturale şi  

protecţia mediului 

1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3.Chimie/Biologie/Fizica (la alegere) 

- Tehnic 

 

1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3. Fizica  

III. 2. CLASELE a XI-a - a XII-a  

– ruta directă ( r.d.) - învăţământ zi 

CLASELE a XII-a -- a XIII-a 

 – ruta progresivă (r.p.) - învăţământ zi 
CALIFICĂRI PROFESIONALE 

 Disciplinele la care  se susţin teze în anul şcolar  2010 

– 2011 

Calificările profesionale: Tehnician în turism, 

Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în 

activităţi economice, Tehnician în administraţie, 

Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în 

hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, 

Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, 

Coafor stilist 

1. Limba si literatura română 

2. Matematica 

3. Economie (clasa a XI-a r.d, clasa a XII-a r.p.)/ 

Economie aplicată (clasa a XII-a r.d., clasa a XIII-

a r.p.) 

Calificările profesionale: Tehnician chimist de 

laborator 
1. Limba si literatura romana 

2. Matematica 

3. Chimie 

Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea 

lemnului, Tehnician designer mobilă şi amenajări 

interioare, Tehnician proiectant produse finite din 

lemn 

1. Limba si literatura romana 

2. Matematica 

3.  Chimie/fizică (la alegere) 

Calificările profesionale: Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-

meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, 

Tehnician pentru animale de companie, Tehnician în 

agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician 

veterinar, Tehnician în silvicultură şi exploatări 

forestiere, Tehnician în industria alimentară, 

Tehnician în agroturism, Tehnician în prelucrarea 

1. Limba si literatura romana 

2. Matematica 

3. Chimie/Biologie (la alegere) 
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produselor de origine animală, Tehnician în morărit, 

panificaţie şi produse făinoase, Tehnician în 

industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea 

legumelor şi fructelor, Tehnician în industria 

alimentară extractivă, Tehnician agronom, Tehnician 

zootehnist, Tehnician horticultor, Tehnician în 

agricultură ecologică 

Calificările profesionale: Tehnician în chimie 

industrială, Tehnician în industria materialelor de 

construcţii, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 

1.Limba si literatura romana 

2.Matematica 

3. Chimie/fizică (la alegere) 

Calificările profesionale: Tehnician în industria 

textilă, Tehnician în industria pielăriei 
1. Limba si literatura romana 

2. Matematica 

3.   Fizica /Chimie( la alegere) 
Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii, Tehnician prelucrări 

mecanice, Tehnician electronist, Tehnician 

electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician 

în construcţii şi lucrări publice, Tehnician instalator 

pentru construcţii, Tehnician transporturi, Tehnician 

metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, 

Tehnician poligraf, Tehnician audio-video, 

Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician 

multimedia, Tehnician producţie poligrafică, 

Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord 

(avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician 

operator tehnică de calcul, Tehnician operator 

procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru 

construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, 

Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant 

CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în 

instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, 

Tehnician în automatizări, Tehnician electrician 

electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician 

prelucrări pe maşini cu comandă numerică, 

Tehnician construcţii navale 

1. Limba si literatura română 

2. Matematica 

3. Fizica 

 

III.3.  CLASELE a IX –a, a X –a şi a 

XI-a – semestrul I -   învăţământ seral, 

frecvenţă redusă 

PROFILURI 

Disciplinele la care  se susţin teze în anul şcolar 2010 – 

2011 

- Servicii 1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3.Limba modernă I 
- Resurse naturale şi  

protecţia mediului 
1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3.Chimie/Biologie /Fizica ( la alegere) ( la clasa a XI-a 

sem. I teza se va susţine obligatoriu la fizică) 

 
- Tehnic 

 
1.Limba si literatura română 

2.Matematica 

3. Fizica  
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III. 4.  

CLASA a XI-a – semestrul II 

 CLASA a XII-a şi a XIII-A 

ruta directă (r.d.) – învăţământ seral, 

frecvenţă redusă 

CLASA a XII-a – semestrul II 

CLASA a XIII-a  

CLASA a XIV-a 

ruta progresivă(r.p.) - învăţământ 

seral, frecvenţă redusă 

PROFILURI/CALIFICĂRI 

PROFESIONALE 

  

 

 

 

 

 

Disciplinele la care  se susţin teze în anul şcolar  2010 

– 2011 

Calificările profesionale: Tehnician în turism, 

Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în 

activităţi economice, Tehnician în administraţie, 

Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în 

hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, 

Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, 

Coafor stilist 

1. Limba si literatura română 

2. Matematica 

3. Economie(clasa a XI-a – semestrul II – ruta 

directă, clasa a XII-a – semestrul II – ruta 

progresivă)/ Economie aplicată (clasa a XIII-a – 

ruta progresivă, clasa a XII-a -ruta 

directă)/Geografie (clasa a XIII-a r.d., clasa a 

XIV-a -ruta progresivă) 
Calificările profesionale: Tehnician chimist de 

laborator 
1. Limba si literatura română 

2. Matematica 

3. Chimie 
Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea 

lemnului, Tehnician designer mobilă şi amenajări 

interioare, Tehnician proiectant produse finite din 

lemn 

1. Limba si literatura română 

2. Matematica 

3. Chimie/Fizică ( la alegere, iar la clasa a XI-a r.d. 

sem II, respectiv clasa a XII-a r.p. sem II fizica 

este obligatorie) 

4.  
Calificările profesionale: Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-

meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, 

Tehnician veterinar pentru animale de companie, 

Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, 

Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere, Tehnician în industria 

alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician în 

prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician 

în morărit, panificaţie şi produse făinoase, Tehnician 

în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea 

legumelor şi fructelor, Tehnician în industria 

alimentară extractivă, Tehnician pentru animale de 

companie, Tehnician agronom, Tehnician zootehnist, 

Tehnician horticultor, Tehnician în agricultură 

ecologică 

 

1. Limba si literatura romana 

2. Matematica 

3. Chimie/Biologie ( la alegere, iar la clasa a XI-a 

r.d. sem II, respectiv clasa a XII-a r.p. sem II 

chimia este obligatorie) 

Calificările profesionale: Tehnician în chimie 

industrială, Tehnician în industria materialelor de 

contrucţii, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 

 

1. Limba si literatura romana 

2. Matematica 

3. Chimie 



 9 

Calificările profesionale: Tehnician în industria 

textilă, Tehnician în industria pielăriei 
1. Limba si literatura romana 

2. Matematica 

      3. Fizica /Chimie ( la alegere, iar la clasa a XI-a r.d. 

sem II, respectiv clasa a XII-a r.p. sem II fizica este 

obligatorie) 
Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii, Tehnician prelucrări 

mecanice, Tehnician electronist, Tehnician 

electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician 

în construcţii şi lucrări publice, Tehnician instalator 

pentru construcţii, Tehnician transporturi, Tehnician 

metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, 

Tehnician poligraf, Tehnician audio-video, 

Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician 

multimedia, Tehnician producţie poligrafică, 

Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord 

(avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician 

operator tehnică de calcul, Tehnician operator 

procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru 

construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, 

Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant 

CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în 

instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, 

Tehnician în automatizări, Tehnician electrician 

electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician 

prelucrări pe maşini cu comandă numerică, 

Tehnician construcţii navale 

1. Limba si literatura română 

2. Matematica 

3. Fizica 

 

CLASA a XI-a – AN DE COMPLETARE 
În clasa a XI-a, anul de completare, pentru toate domeniile şi calificările, tezele semestriale se vor 

susţine la limba şi literatura română şi  matematică. 

 

ŞCOALA DE MAIŞTRI ANII  I  ŞI  II 
Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală 

care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare 

de teză. 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ - ANII I, al II-lea şi al III-lea 
Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală 

care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare 

de teză. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

LILIANA PREOTEASA 
 

 

     DIRECTOR,                                                                                             INSPECTOR GENERAL, 

 

TANIA SANDU                                                                                      DANIELA BOGDAN 

 


