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ADAPTATION OF THE NOMENCLATURE OF FIELDS OF STUDY AND 
ENGINEERING SPECIALIZATIONS ACCORDING TO THE LABOUR MARKET 
DYNAMICS REQUIREMENTS - ABSTRACT: The paper presents a critical study on the 
contents of the classified list of domains and specializations in higher education, the fundamental 
field of "Engineering Sciences", compared with the proposed structure of the "Bologna process,, 
in regard to their number, duplication, overlaps and inappropriate names, their influence on the 
superior engineering skill names, conclusions and proposals. Within the fundamental domain of 
"Engineering Sciences", the classified list of Bachelor areas and specializations comprises 33 
university degree studies domains, with a table of over 178 specializations and studies programs. 
The paper proposes the retaining in the nomenclature only the fields of study. At university level 
in a certain field one may develop appropriate curricular directions according to the desired 
specializations. In this work an approach is proposed to code the fields of study compatible to the 
ISCE – 2013- F coding. 
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ISCED 2013-F. 

REZUMAT: Lucrarea debutează cu un studiu critic asupra conţinutului nomenclatorului de 
domenii şi specializări din învăţământul universitar, domeniul fundamental "Stiinţe inginereşti", 
comparativ cu structura  propusă de procesul „Bologna”, cu privire la numărul acestora, 
paralelisme, suprapuneri şi denumiri necorespunzătoare, influenţa asupra denumirii calificărilor 
universitare inginereşti, concluzii şi propuneri. In domeniul fundamental “ Ştiinţe Inginereşti”,  
nomenclatorul de domenii şi specializări universitare de licenţă cuprinde 33 domenii de studii de 
licenţă cu un tabel de 178 de specializări respectiv programe de studii de licenţă. La nivelul 
universităţii se pot dezvolta direcţii curriculare corespunzătoare specializării dorite. Se propune o 
arondare a domeniilor de studii la codificarea ISCED 2013-F. 
 
Cuvinte cheie: Inginerie, domenii şi specializări, clasificare internatională, process Bologna, 
ISCED 2013-F.  

1. INTRODUCERE 

Procesele de reformă demarate prin procesul 
“Bologna”, reprezintă serioase provocări pentru 
proiectarea şi implementarea politicilor educaţionale 
în domeniul învăţământului superior. Restructurarea 
studiilor universitare în cele trei nivele (licenţă, 
masterat, doctorat) pentru diferenţierea nivelelor de 
calificare superioară, impun reconsiderarea 
nomenclatorului actual de domenii şi specializărilor 
din învăţământul superior tehnic, astfel încât să poată 
fi asigurată legătura directă între competenţe, nivelul 
studiilor şi cerinţele pieţei forţei de muncă. In plus, 
reducerea stagiului nivelului de licenţă la (3-4) ani în 

care absolventul primeşte doar competenţe generale, 
fundamentale în domeniul de studiu ales, impune 
reducerea numărului de domenii şi specializări, 
asigurarea competenţelor specifice profesionale strict 
pe anumite tehnologii noi avansate şi implementate 
în dezvoltarea industrială să fie transferată înspre 
masterate. Competenţele generale asigurate de 
nivelul de licenţă pot fi aplicate în ocupaţii şi 
contexte variate fiind bazate pe cunoştinţe generale 
dobândite, numite şi cunoştinţe "cheie", cunoştinţe 
"nucleu" care asigură transferul licenţiatului dintr-un 
domeniu de specializare în altul precum şi 
posibilitatea continuării instruirii în specializări 
specifice şi complementare mai înguste, prin masterat 
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[Kaiser et al. (2005); Granholm et al. (2005); 
Laaksonen  et al. (2003); Zaharia et al. (2006); 
Galloway et al. (2008); Jinescu et al. (2009); 
Dumitrache et al. (2010); Huntzinger et al. (2007)].  
Ingineria este o profesie care poate fi construită printr-
o instruire treptată cu discipline desfăşurate într-o 
succesiune logică  coerentă. Disciplinele fundamentale 
şi cele de domeniu trebuie să asigure baza 
cunoştinţelor tehnice de ansamblu necesare unui 
inginer. Disciplinele de specialitate vor asigura 
specializarea corespunzătoare programului de studiu şi 
vor desăvârşi dobândirea competenţelor şi abilităţilor 
specifice unei anumite specialităţi inginereşti [11]. 
 
Astfel, considerăm că una dintre primele măsuri 
concrete de reformă în învăţământul superior ar trebui 
să se îndrepte înspre conţinutul acestuia. O exprimare a 
unui sistem de  învăţământ este definită prin structura 
nomenclatorului domeniilor şi specializărilor. 
 
O simplă privire asupra nomenclatorului de domenii 
şi specializări universitare de licenţă prezentat în 
Hotărâri de guvern în fiecare an, trezeşte curiozitatea 
pentru analiza mai aprofundată a structurii 
învăţământului universitar din România, în 
comparaţie cu sistemele implementate conform 
procesului “Bologna” HG 493/2013 şi HG 580/2014.  
 
În pofida rapoartelor prezentate mai mult sau mai 
puţin periodic de către autorităţile publice şi diverse 
personalităţi politice cu privire la forma structurală a 
învăţământului universitar, se poate constata numărul 
extrem de mare al domeniilor şi specializărilor de 
licenţă, care pare să crească în fiecare an. 

2. OPORTUNITATI SI ARGUMENTE 

Aplicarea eficientă a procesului Bologna prin cele 3 
cicluri de studii universitare: licenţă, master şi doctorat 
Armonizarea procesului de învăţământ superior tehnic 
cu realităţile impuse de dezvoltarea producţiei 
industriale (IMM) 
 
Corelaţia competenţelor şi abilităţilor dobândite de 
absolvenţi cu cerinţele şi evoluţia pieţei muncii. 
Imbunătăţirea condiţiilor pentru mobilităţile studentilor 
în Uniunea Europeană. 
 
Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor de licenţă a 
suferit un proces inflaţionist în bună masură motivat de 
cu totul alte considerente decât cele de mai sus. 
 
In lucrările [[Vida-Simiti et al. (2011); Vida-Simiti et al. 
(2012] se prezintă studii şi analize critice asupra 
conţinutului nomenclatorului actual de domenii şi 
specializări. 
Nomenclatorul domeniilor şi al specializarilor/ 
programelor de studii universitare este definit  prin 
următoarele reglementări juridice: HG 493/2013 şi HG 
580/2014. 
 
Nomenclatorul din HG 493/2013 si HG 580/2014 este 
structurat pe: 
- Domenii fundamentale de ierarhizare; 
- Ramuri de ştiinţă; 
- Domenii de ierarhizare; 
- Domenii de studii universitare de doctorat şi masterat; 
- Domenii de licenţă; 
- Specializări. 
In tabelul 1 se prezintă un extras al domeniilor cu 
referire la învăţământul ingineresc. 

 
Table 1 Extras din HG 580/2014 cu domeniile inginereşti (HG 580/2014) 
 
Domeniul 
fundamental 

Ramura de stiinta (8) – extras 
inginerie 

Domeniul de ierarhizare (14) – extras inginerie 

Matematica si 
stiinte ale naturii 

Chimie si inginerie chimica Chimie  
Inginerie chimica 

Stiinte ingineresti Inginerie civila • Inginerie civila si instalatii 
Inginerie electrica, electronica si 
telecomunicatii 

• Inginerie electrica si energetica 
• Inginerie electronica si telecomunicatii 

Inginerie geologica, mine, petrol si 
gaze 

• Inginerie geologica, inginerie geodezica 
• Mine, petrol si gaze 

Ingineria transporturilor • Inginerie aerospatiala, autovehicule, transporturi 
Ingineria resurselor vegetale si 
animale 

• Agronomie, horticultura, silvicultura, inginerie 
forestiera 

Ingineria sistemelor, calculatoare si 
tehnologia informatiei 

• Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia 
informatiei 

Inginerie mecanica, mecatronica, 
inginerie industriala si management 

• Inginerie mecanica 
• Inginerie industriala 
• Mecatronica si robotica 
• Ingineria materialelor 
• Ingineria mediului 
• Inginerie si management 
• Inginerie genistica, armament, rachete, munitii 
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Fiecare domeniu de licenţă conţine lista specializărilor 
care a crescut vertiginos. In tabelul 2. este redat numărul 

de specializări (total 178) pentru fiecare dintre cele 33 
domenii existente numai în ramura ingineriei. 

 
Table.2. Domeniile de licenţă şi numărul specializărilor 
 

INGINERIE: 33 domenii de licenţă (masterat/doctorat),  178 specializari 

Inginerie chimica (14) Ingineria transporturilor (3) Inginerie mecanica (15) 

Inginerie civila (10) Agronomie (5) Inginerie industriala (14) 

Ingineria instalatiilor (3) Horticultura (2) Inginerie marina si navigatie (3) 

Inginerie electrica (6) Inginerie forestiera (2) Stiinte ingineresti aplicate (10) 

Inginerie energetica (6) Silvicultura (3) Arhitectura navala (2) 

Inginerie electronica si 
telecomunicatii (7) 

Inginerie si management in 
agricultura si dezv. rurala  (2) 

Mecatronica si robotica (2) 

Inginerie geoleogica (4) Biotehnologii (2) Ingineria materialelor  (4) 

Inginerie geodezica (2)(4) Ingineria produselor alim. (6) Ingineria mediului  (8) 

Mine, petrol si gaze (5) Zootehnie (2) Inginerie si management  (10) 

Inginerie aerospatiala (6) Calculatoare si IT (4) Inginerie genistica (2) 

Ingineria autovehiculelor (5) Ingineria sistemelor  (3) Inginerie de armament, rachete si munitii (4) 

 
Dintr-o succintă analiză se pot constata următoarele: 
Numarul de domenii de licenţă în inginerie (33) este 
excesiv în condiţtiile în care 8 domenii au 2 specializări 
de licenţă; este rationala comasarea unor domenii (e.g. 
inginerie forestiera şi silvicultură). 
 
Unele domenii de licenţă au un numar mare de 
specializări (5 domenii au numarul de specializări cu 
doua cifre, 35% din total specializări). 
 
Există domenii distincte înrudite (“inginerie şi 
management” & “inginerie şi management în 
agricultură şi dezvoltare rurală”, etc.) 
 
Există denumiri care produc confuzie (e.g. “Stiinţe 
inginereşti aplicate”). Se poate naşte întrebarea. 
Celelalte domenii inginereşti sunt neaplicate? 
 
Există fragmentări şi suprapuneri nejustificate cel puţin 
la nivelul denumirilor de specializări (prea multe 
exemple …hilare) [Vida-Simiti et al. (2011); Vida-
Simiti et al. (2012)]. 
 
Finanţarea per student impune ca în interiorul unui 
domeniu de licenţă 75-80% din curricula să fie comună 
specializărilor din domeniu; diferentierea specializărilor 
trebuie să fie dinamica pentru a se adapta evoluţiilor 
(uneori imprevizibile) pieţei muncii. 
Desăvârşirea specializării inginerului ar trebui să se 
realizeze practic la ciclul de master (conform procesului 
Bologna şi ISCED). 

3. CE TREBUIE FĂCUT ŞI DE CE? 

Re-definirea ratională a portofoliului de domenii de 
licenţă (respectiv master/doctorat ţinând cont de 

perceptia si interesul categoriilor de persoane interesate 
(stakeholder): 

- candidaţii pentru studii universitare;  
- studentii (licenţă, master, doctorat); 
- cadrele didactice universitare şi cercetatorii; 
- absolvenţii învăţământului superior (long-life-

learning); 
       - angajatorii, agenţii economici.  
Reţinerea în nomenclator doar a domeniilor de studii, şi 
elaborarea metodologiilor de evaluare (autorizare 
provizorie şi acreditare) pe domenii. 
 
Menţinerea la latitudinea universitatii a  posibilităţii de 
dezvoltare într-un anumit domeniu acreditat  a 
direcţiilor curriculare de specializare  prin planuri de 
învăţământ  specifice  diverselor specializări  în 
corelaţie cu: cerinţele locale ale pieţei muncii, 
potenţialul şi capacităţile didactice şi ştiinţifice de care 
dispun, preocupările şi expertiza cadrelor didactice,  etc. 
 
Racordarea portofoliului de domenii la Clasificarea 
Internatională Standard a Educaţiei (ISCED) elaborată 
de UNESCO (1970, ultima revizie în 2013), codificată 
ISCED 2013 – F. Acest document normativ este adoptat 
oficial de statele membre UNESCO. De menţionat că 
prezentul standard este utilizat  de  Institutul National de 
Statistică, solicitându-se de curând universităţilor 
adoptarea codurilor internationale din ISCED 2013-F, 
domeniilor din nomenclatorul naţional. Scopul preluării 
acestui standard este formarea  unui nomenclator comun 
international. 
Un exerciţiu de o asemenea adaptare a domeniilor la 
ISCED 2013-F este propus de autori şi redat în 
tabelul 3. 
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Table. 3. Racordarea domeniilor de educaţie inginereşti la codificarea ISCED 2013-F
 

Domeniu de baza Domeniu restrans Domeniu detaliat 

06 Tehnologia informatiei si 
comunicatiei 

061 Tehnologia informatiei si 
comunicatiei 

0611 Utilizarea calculatorului 
0612 Baze de date, proiectare si administrare retea 
0613 Dezvoltarea si analiza software si aplicatii 

07 Inginerie, fabricatie si 
constructii 

071 Inginerie si profesii 
ingineresti 

0711 Inginerie chimica si de proces 
0712 Tehnologia protectiei mediului 
0713 Electricitate si energie 
0714 Electronica si automatica 
0715 Mecanica si prelucrarea metalelor 
0716 Vehicule motorizate, nave, avioane  

072 Fabricatie si procesare 0721 Procesarea alimentelor (inginerie alimentara) 
0722 Materiale 
0723 Textile (imbracaminte, incaltaminte, pielarie) 
0724 Inginerie miniera si extractiva  

073 Arhitectura si constructii  0731 Arhitectura si urbanism 
0732 Constructii si inginerie civila 

08 Agricultura, silvicultura, 
piscicultura, zootehnie 

081 Agricultura 
082 Silvicultura 
083 Piscicultura 
084 Veterinar 

0811 Culturi si cresterea animalelor  
0812 Horticultura 
0821 Silvicultura 
0831 Piscicultura 
0841 Veterinar 

 

061 Tehnologia informatiei si comunicatiei HG 580/2014 

0611 Utilizarea calculatorului Calculatoare si tehnologia informatiei 

0612 Baze de date, proiectare si administrare retea 

0613 Dezvoltarea si analiza software si aplicatii 

 

071 Inginerie si profesii ingineresti HG 580/2014 

0711 Inginerie chimica si de proces •  Inginerie chimica 

0712 Tehnologia protectiei mediului •  Ingineria mediului 

0713 Electricitate si energie •  Inginerie electrica 
•  Inginerie energetica 

0714 Electronica si automatica •  Inginerie electronica si telecomunicatii 
•  Ingineria sistemelor 

0715 Mecanica si prelucrarea metalelor •  Inginerie mecanica 
•  Mecatronica si robotica 

0716 Vehicule motorizate, nave, avioane  •  Ingineria autovehiculelor 
•  Inginerie aerospatiala 
•  Arhitectura navala 
•  Ingineria transporturilor 
•  Inginerie marina si de navigatie 

071x Inginerie (tehnica) militara •  Inginerie de armament, tehnica si munitii 
•  Inginerie genistica 

 

072 Fabricatie si procesare HG 580/2014 

0721 Procesarea alimentelor  •  Ingineria produselor alimentare 

0722 Materiale • Stiinţa şi Ingineria materialelor 

0723 Textile (imbracaminte, incaltaminte, pielarie) •  Ingineria produselor textile (din 
Inginerie Industriala) 
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0724 Inginerie miniera si extractiva  •  Mine, petrol si gaze 
•  Inginerie geologica 

072x Inginerie industriala •  Inginerie industriala 
•  Inginerie forestiera 

072x Inginerie si management •  Inginerie si management 
 

073 Arhitectura si constructii  HG 580/2014 

0731 Arhitectura si urbanism •  Arhitectura (stiinte umaniste si arte) 
•  Urbanism (stiinte umaniste si arte) 

0732 Constructii si inginerie civila •  Inginerie civila 
•  Ingineria instalatiilor 
•  Inginerie geodezica 

 

081 Agricultura HG 580/2014 

0811 Culturi si cresterea animalelor  •  Agronomie 
•  Zootehnie 
•  Biotehnologii 
•  Inginerie si management in agricultura 

si dezvoltare rurala 

0812 Horticultura •  Horticultura 

 

082 Silvicultura HG 580/2014 

0821 Silvicultura •  Silvicultura 

 
4. CONCLUZII 

Creşterea adaptabilitatii nomenclatorului de domenii 
de studii universitare la cerinţele şi dinamica pieţei 
muncii impune definirea ratională a domeniilor de 
inginerie; 
 
Propunem reţinerea în nomenclator doar a domeniilor 
de studii universitare; 
 
Este preferabil ca acelaşi portofoliu de domenii sa fie 
utilizat pentru toate cele trei cicluri de studii 
universitare (licenţă/master/doctorat); 
 
Specializările se pot defini şi dezvolta în interiorul 
unui domeniu acreditat  la nivelul universităţii, prin 
proiectarea unor direcţii curriculare, cu respectarea 
portofoliului educaţional validat şi certificat în urma 
evaluării externe. 
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