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Planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate și pregătirea 

practică din aria curriculară Tehnologii precum şi pentru stagiile de 

pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru 

clasa a X-a învăţământ profesional  
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

 

Modul I. Măsurări tehnice  

Total ore/an:      . 224 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică    128 

 

Modul II. Reprezentarea organelor de mașini 

Total ore/an:      . 128 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică       - 

 

Modul III. Asamblări mecanice 

Total ore/an:      . 320 

    din care:  Laborator tehnologic      - 

      Instruire practică    256 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii  

 

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ 

Calificarea: MECANIC AUTO
3 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Măsurări tehnice  

Total ore/an:      . 224 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică    128 

 

Modul II. Desen tehnic 

Total ore/an:      .   64 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică       - 

 

Modul III. Asamblări mecanice 

Total ore/an:      . 320 

    din care:  Laborator tehnologic      - 

      Instruire practică    256 

 

Modul IV. Automobile 

Total ore/an:      .   64 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică       - 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

3.Planul de învățământ și curriculumul aferent se aplică doar pentru calificarea profesională 

Mecanic auto 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii  

 

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ
3 

Calificarea: TINICHIGIU – VOPSITOR-AUTO 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Măsurări tehnice  

Total ore/an:      . 224 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică    128 

 

Modul II. Desen tehnic 

Total ore/an:      .   64 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică       - 

 

Modul III. Asamblări mecanice 

Total ore/an:      . 320 

    din care:  Laborator tehnologic      - 

      Instruire practică    256 

 

Modul IV. Construcția și funcționarea automobilului 

Total ore/an:      .   64 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică       - 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

3.Planul de învățământ și curriculumul aferent se aplică doar pentru calificarea profesională 

Tinichigiu-vopsitor auto 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a 

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii 

 

Domeniul de pregătire profesională: ELECTROMECANICĂ 

Domeniul de pregătire generală: ELECTROMECANICĂ, MAȘINI, UTILAJE, INSTALAȚII 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Mașini, aparate și elemente de automatizare 

Total ore/an:      .256 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică   128 

 

Modul II. Tehnologii de asamblare mecanică 

    Total ore/ an :       224 

    din care: Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică    128 

 

Modul III. Sisteme electro-hidropneumatice 

Total ore/an:        192 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică    128 

 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 
 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * .......................................................................................................... 

Total ore/an:        270 

 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL GENERAL: 942 ore/an 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a 

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii 

 

Domeniul de pregătire profesională: ELECTROMECANICĂ 

Domeniul de pregătire generală: FEROVIAR 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Mașini, aparate și elemente de automatizare 

Total ore/an:      .256 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică   128 

 

Modul II. Infrastructura feroviară 

    Total ore/ an :       224 

    din care: Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică    128 

 

Modul III. Material rulant 

Total ore/an:        192 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică    128 

 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 
 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * .......................................................................................................... 

Total ore/an:        270 

 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL GENERAL: 942 ore/an 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

 

Modul I. Bazele electronicii analogice 

Total ore/an:      . 320 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică    192 

 

Modul II. Bazele electronicii digitale 

Total ore/an:      . 224 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică     96 

 

Modul III. Instalații electrice 

Total ore/an:      . 128 

    din care:  Laborator tehnologic       - 

      Instruire practică     96 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:      270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

Notă: 

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRIC 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Măsurări electrice în curent alternativ 

Total ore/an:      . 128 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică       - 

 

Modul II. Aparate electrice 

Total ore/an:      .  288 

    din care:  Laborator tehnologic       32 

      Instruire practică     192 

 

Modul III. Mașini electrice  

Total ore/an:      . 256 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică    192 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:        270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: CHIMIE INDUSTRIALĂ 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Controlul calității compușilor chimici 
Total ore/an:      . 224 

    din care:  Laborator tehnologic    128 

      Instruire practică      - 

 

 

Modul II. Operații și utilaje de transfer termic și de masă 
Total ore/an:      . 448 

    din care:  Laborator tehnologic       - 

      Instruire practică     384 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 
 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:        270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL:  942 ore/an 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: MATERIALE DE CONSTRUCŢII 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Prelucrarea semifabricatelor 

Total ore/an:      . 352 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică    192 

 

 

Modul II. Tratamente termice 

Total ore/an:      . 320 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică    192 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:                                                    270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a 

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii 

 

Domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice 

Total ore/an:      .  96 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică      - 

 

Modul II. Desen pentru instalații 

Total ore/an:      .  64 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică      - 

 

Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice 

    Total ore/ an :        256 

    din care: Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică     192 

 

Modul IV. Măsurători în instalații 

Total ore/an:         256 

    din care:  Laborator tehnologic       32 

      Instruire practică     192 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 
 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul V. * .......................................................................................... 

Total ore/an:        270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL GENERAL: 942 ore/an 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a 

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii 

 

Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. 1 Operaţii tehnologice din  industria textilă şi pielărie 

Total ore/an:      .  352 

    din care:  Laborator tehnologic       64 

      Instruire practică     192 

 

 

Modul II. Planificarea activităţii proprii 

    Total ore/ an :        224 

    din care: Laborator tehnologic       - 

      Instruire practică     192 

 

 

Modul III. Elemente de design 

    Total ore/ an :         96 

    din care: Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică      - 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 
 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * .......................................................................................... 

Total ore/an:         270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL GENERAL: 942 ore/an 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X–a 

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Uscarea cherestelei 

Total ore/an:      . 256 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică     128 

 

 

Modul II. Tehnologia debitării materialului lemnos 

Total ore/an:      . 416 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică     256 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:        270 

 

Total ore /an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a 

Învăţământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: TEHNICI POLIGRAFICE 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Culoarea în poligrafie  

Total ore/an:      .192 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică     64 

 

Modul II. Forme de tipar 

Total ore/an:      .480 

    din care:  Laborator tehnologic   128 

      Instruire practică   256 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 
 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:        270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: PRODUCȚIE MEDIA 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

 

Modul I. Echipamente de filmare  

Total ore/an:      .416 

    din care:  Laborator tehnologic     96 

      Instruire practică   192 

 

Modul II. Captarea și redarea sunetului  

Total ore/an:      . 256 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică    192 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:        270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X–a 

Învățământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: AGRICULTURĂ 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Agropedologie 

Total ore/an:      . 352 

    din care:  Laborator tehnologic    160 

      Instruire practică      96 

 

 

Modul II. Creșterea animalelor 

Total ore/an:      . 320 

    din care:  Laborator tehnologic    160 

      Instruire practică      96 

 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală 
 

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:                                                         270 

 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

 

Cultura de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Microbiologia și igiena în industria alimentară 

 

Total ore/an:      . 256 

    din care:  Laborator tehnologic    128 

      Instruire practică      64 

 

Modul II. Operații și utilaje în industria alimentară 

 

Total ore/an:      . 416 

    din care:  Laborator tehnologic       - 

      Instruire practică    320 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:        270 
 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

 

TOTAL  GENERAL:  942 ore/an 

 

 

 

Notă:  

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 

 

 

 

 



Anexa nr. .. la ordinul ministrului educației naționale nr...../.......... 2017. 
 

18 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: SILVICULTURĂ 

 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

 

Modul I. Regenerarea arboretelor 

Total ore/an:        352 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică    192 

 

Modul II. Măsurarea și exploatarea lemnului 

Total ore/an:        320 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică    192 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:        270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

 

 

Notă: 

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: COMERŢ / ECONOMIC  

 

Cultură de specialitate şi  pregătire practică
1 

 

 

Modul I. Etică și comunicare profesională 

Total ore/an:        256 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică     160 

 

Modul II. Contabilitate generală 

Total ore/an:        160 

    din care:  Laborator tehnologic      64 

      Instruire practică      64 

 

Modul III. Protecția consumatorului 

Total ore/an:        256 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică    160 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni/an = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  

Total ore/an:     270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 
 

TOTAL GENERAL:  942 ore/an 
 

 

Notă: 

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

Domeniul de pregătire profesională: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE  

Domeniul de pregătire generală: TURISM 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Etică și comunicare profesională 

Total ore/an:        128 

    din care:  Laborator tehnologic      32 

      Instruire practică      32 

 

Modul II. Contabilitate generală 

Total ore/an:         96 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică      - 

 

Modul III. Patrimoniul turistic 

Total ore/an:       448 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică   352 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL:  942 ore/an 

 
 

Notă: 

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învățământ profesional  

Aria curriculară Tehnologii  

 

Domeniul de pregătire profesională: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE  

Domeniul de pregătire generală: ALIMENTAȚIE 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Etică și comunicare profesională 

Total ore/an:        128 

    din care:  Laborator tehnologic      - 

      Instruire practică      64 

 

Modul II. Contabilitate generală 

Total ore/an:         64 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică      - 

 

Modul III. Sortimentul de preparate și băuturi 

Total ore/an:       288 

    din care:  Laborator tehnologic     64 

      Instruire practică   192 

 

Modul IV. Sisteme de servire 

Total ore/an:       192 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică    128 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL:  942 ore/an 

 

Notă: 

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X- a 

Învăţământ profesional 

Aria curriculară Tehnologii 

 

Domeniul de pregătire profesională: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI  OMENESC  

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică
1 

 

Modul I. Etică și comunicare profesională 

Total ore/an:         96 

    din care:  Laborator tehnologic     32 

      Instruire practică      - 

Modul II. Tunsori pentru femei 

Total ore/an:        192 

    din care:  Laborator tehnologic      - 

      Instruire practică    160 

Modul III. Coafuri simple 

Total ore/an:        192 

    din care:  Laborator tehnologic      - 

      Instruire practică    160 

Modul IV. Pigmentarea și depigmentarea părului 

Total ore/an:        192 

    din care:  Laborator tehnologic      - 

      Instruire practică    160 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
- Curriculum în dezvoltare locală* 

 

Modul V.* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/ an     270 

 

Total ore /an =  9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 942 ore/an 

 

Notă: 

1. În clasa a X-a, pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră. 

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 

publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, 

sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ 

în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 

 


