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ANEXĂ 

 

I. Ordinele de ministru în vigoare pentru anul şcolar 2012 - 2013  

privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pe ani de studii/calificări profesionale  

pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar – învăţământ de zi 

 

 La clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică, unde pregătirea se realizează 

pe domenii de pregătire de bază, se aplică planul - cadru de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3411 

din 16.03.2009, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală 

şi pregătire practică comasată aprobate prin OMECI nr. 3331 din 25.02.2010 şi programele şcolare 

aprobate prin ordine de ministru conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. crt. Domeniul de pregătire de bază Nr. ordin ministru 

pentru programa şcolară 

1. Mecanică 4857/31.08.2009 

2. Electromecanică 4857/31.08.2009 

3. Electronică automatizări 4857/31.08.2009 

4. Chimie industrială 4857/31.08.2009 

5. Materiale de construcţii 4857/31.08.2009 

6. Electric 4857/31.08.2009 

7. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 4857/31.08.2009 

8. Agricultură 4857/31.08.2009 

9. Silvicultură 4857/31.08.2009 

10. Protecţia mediului 4857/31.08.2009 

11. Comerţ 4857/31.08.2009 

12. Turism şi alimentaţie 4857/31.08.2009 

13. Industrie alimentară 4857/31.08.2009 

14. Fabricarea produselor din lemn 4857/31.08.2009 

15. Industrie textilă şi pielărie 4857/31.08.2009 

16. Tehnici poligrafice 4857/31.08.2009 

17. Estetica şi igiena corpului omenesc 4857/31.08.2009 

18. Producţie media 3330/25.02.2010 

 

 La clasa  a X-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică, unde pregătirea se realizează 

pe domenii de pregătire generală, se aplică planurile cadru aprobate prin OMECTS nr. 

3081/27.01.2010, Anexa 2, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică 

săptămânală şi pregătire practică comasată aprobate prin OMECTS nr. 3331 din 25.02.2010 şi 

programele şcolare aprobate prin OMECTS nr. 4463/12.07.2010. 

 

 La stagiile de pregătire practică –  nivelul 2 de calificare, se aplică planurile de învăţământ 

pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi programele şcolare aprobate prin OMECTS nr. 

3646 din 04.02.2011. 

 

La clasa a X-a învăţământ profesional de 2 ani -  se aplică planurile cadru aprobate prin 

OMECTS nr. 3168 din 03.02.2012, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire 

practică şi stagii de pregătire practică, aprobate prin OMECTS nr. 3749 din 19.04.2012 şi programele 

şcolare aprobate prin OMECTS nr. 4681 din 29.06.2012 

 

La anul de completare, învăţământ special, forma de învăţământ zi, rămân valabile 

planurile cadru din învăţământul de masă, iar pentru anul de completare, forma de învăţământ 

seral, se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMEC nr. 4051/24.05.2006. 
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La clasa a XI-a, ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, se aplică în continuare, 

planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 – Anexa 4, planurile de 

învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică – 

Tehnologii, aprobate prin OMECI nr. 3423/18.03.2009 – Anexele 1 şi 3. 

 

La clasa a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, se aplică în continuare, 

planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 – Anexa 4, planurile de 

învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică – 

Tehnologii,  aprobate prin OMECI nr. 3423/18.03.2009 – Anexele 2 si 4. 

 

Programele şcolare sunt aprobate prin ordine de ministru conform tabelului următor: 

 

 

Clasele a XI-a şi a XII-a – ciclul superior al liceului 

 

Nr. 

crt. 
Profilul Calificarea profesională 

Nr. ordin 

ministru 

1.   

 

Servicii 

Tehnician în turism OMEC 

3172/30.01.2006 

 
2.  Tehnician în activităţi de poştă 

3.  Tehnician în activităţi economice 

4.  Tehnician în administraţie 

5.  Tehnician în achiziţii şi contractări 

6.  Coafor stilist 

7.  Tehnician în hotelărie 

8.  Tehnician în activităţi de comerţ 

9.  Tehnician în gastronomie 

10.  Organizator banqueting 

11.  

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Tehnician agronom OMECT 

1847/29.08.2007 

 
12.  Tehnician horticultor 

13.  Tehnician zootehnist  

14.  Tehnician în agricultură ecologică 

15.  Tehnician în agroturism 

16.  Tehnician agromontan 

17.  Tehnician veterinar 

18.  Tehnician pentru animale de companie OMEC 

4947/23.08.2006 

19.  Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere OMECT 

1847/29.08.2007 

20.  Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului OMEC 

3172/30.01.2006 

 
21.  Tehnician hidrometeorolog 

22.  Tehnician chimist de laborator 

23.  Tehnician analize produse alimentare 

24.  Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală OMECT 

1847/29.08.2007 

 
25.  Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase 

26.  Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în 

prelucrarea legumelor şi fructelor 

27.  Tehnician în industria alimentară extractivă 

28.  Tehnician în agricultură OMEC 

3172/30.01.2006 29.  Tehnician în industria alimentară 
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30.  

 

 

 

Tehnic 

 

 

 

 

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare OMEC 

4947/23.08.2006 

31.  Tehnician proiectant produse finite din lemn OMECT 

1847/29.08.2007 

32.  Tehnician operator tehnică de calcul OMECI 

4857/31.08.2009 

33.  Tehnician operator procesare text/imagine OMEC 

3172/30.01.2006 

34.  Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii OMEC 

3172/30.01.2006 

35.  Tehnician mecatronist OMECT 

1847/29.08.2007 

36.  Tehnician de telecomunicatii OMECI 

4857/31.08.2009 

37.  

 

Tehnician proiectant CAD OMEC 

3172/30.01.2006 

38.  Tehnician electrician electronist auto OMECT 

1847/29.08.2007 

39.  Tehnician designer vestimentar OMECI 

4857/31.08.2009 

40.  Tehnician în industria sticlei şi ceramicii OMEC 

3172/30.01.2006 

 
41.  Tehnician în instalaţii electrice 

42.  Tehnician operator telematică 

43.  Tehnician în automatizări OMECI 

4857/31.08.2009 

44.  Tehnician în prelucrarea lemnului OMEC 

3172/30.01.2006 

45.  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii OMEC 

3172/30.01.2006 

 
46.  Tehnician prelucrări mecanice 

47.  Tehnician electronist 

48.  Tehnician electrotehnist 

49.  Tehnician electromecanic 

50.  Tehnician energetician OMECT 

1847/29.08.2007 

51.  Tehnician în construcţii şi lucrări publice OMEC 

3172/30.01.2006, 52.  Tehnician instalator pentru construcţii 

53.  Tehnician în industria textilă OMECI 

4857/31.08.2009 

54.  Tehnician în industria pielăriei OMEC 

3172/30.01.2006, 

 
55.  Tehnician transporturi  

56.  Tehnician metrolog 

57.  Tehnician operator roboţi industriali 

58.  Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică OMECT 

1847/29.08.2007 

59.  Tehnician în industria materialelor de construcţii OMECI 

4857/31.08.2009 

60.  Tehnician în chimie industrială OMEC 

3172/30.01.2006 

 
61.  Tehnician poligraf 

62.  Tehnician audio - video 

63.  Tehnician producţie film şi televiziune OMEC 

4947/23.08.2006 

 
64.  Tehnician multimedia 

65.  Tehnician producţie poligrafică 


