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Anexă la adresa MEN nr. 25.625/30.01.2019 

 

Lista modulelor principale de specialitate din aria curriculară Tehnologii corespunzătoare 

fiecărei calificări profesionale de nivel 4 a Cadrului național al calificărilor pentru admiterea 

absolvenților ciclului inferior al liceului în ciclul superior al liceului – filiera tehnologică 

 

Nr. 

crt. 

Profil Domeniu de 

pregătire de bază 

Calificare profesională 

nivel 4 CNC 

Modul principal de 

specialitate 

(inclus în planurile de 

învățământ clasa a X-a 

ciclul inferior al liceului-

filiera tehnologică, 

planuri aprobate prin 

OMEN nr. 3915/2017) 

1 Servicii Turism și 

alimentație 

Tehnician în turism Patrimoniul turistic 

2 Tehnician în hotelărie Patrimoniul turistic 

3 Tehnician în 

gastronomie 

Sortimentul de preparate și 

băuturi 

4 Organizator banqueting Sortimentul de preparate și 

băuturi 

5 Economic Tehnician în activități de 

poștă 

Etică și comunicare 

profesională 

6 Tehnician în activități 

economice 

Etică și comunicare 

profesională 

7 Tehnician în 

administrație 

Etică și comunicare 

profesională 

8 Comerț Tehnician în achiziții și 

contractări 

Etică și comunicare 

profesională 

9 Tehnician în activități de 

comerț 

Etică și comunicare 

profesională 

10 Estetica și igiena 

corpului omenesc 

Coafor stilist Coafuri simple 

11 Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Agricultură Tehnician agronom Agropedologie 

12 Tehnician horticultor Agropedologie 

13 Tehnician zootehnist Creșterea animalelor 

14 Tehnician în agricultură 

ecologică 

Agropedologie 

15   Tehnician în agroturism Agropedologie 

16 Tehnician agromontan Agropedologie 

17 Tehnician veterinar Creșterea animalelor 

18 Tehnician pentru 

animale de companie 

Creșterea animalelor 

19 Tehnician în agricultură Agropedologie 

20 Silvicultură Tehnician în silvicultură 

și exploatări forestiere 

Regenerarea arboretelor 

21 Chimie industrială Tehnician chimist de 

laborator 

Operații și utilaje de 

transfer termic și de masă 

22 Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

Poluarea și protecția 

mediului 

 

23 Tehnician 

hidrometeorolog 

Poluarea și protecția 

mediului 
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24  Industrie alimentară Tehnician analize 

produse alimentare 

Operaţii și utilaje în 

industria alimentară 

25 Tehnician în prelucrarea 

produselor de origine 

animală 

Operaţii și utilaje în 

industria alimentară 

26 Tehnician în morărit, 

panificaţie şi produse 

făinoase 

Operaţii și utilaje în 

industria alimentară 

27 Tehnician în industria 

alimentara fermentativa 

și în prelucrarea 

legumelor și fructelor 

Operaţii și utilaje în 

industria alimentară 

28 Tehnician în industria 

alimentară extractivă 

Operaţii și utilaje în 

industria alimentară 

29 Tehnician în industria 

alimentară 

Operaţii și utilaje în 

industria alimentară 

30 Tehnic Fabricarea 

produselor din lemn 

Tehnician designer 

mobilă și amenajări 

interioare 

Tehnologia debitării 

materialului lemnos 

31 Tehnician proiectant 

produse finite din lemn 

Tehnologia debitării 

materialului lemnos 

32 Tehnician în prelucrarea 

lemnului 

Tehnologia debitării 

materialului lemnos 

33 Electronică 

automatizări 

Tehnician operator 

tehnică de calcul 

Bazele electronicii 

analogice 

34 Tehnician de 

telecomunicații 

Bazele electronicii 

analogice 

35 Tehnician operator 

telematică 

Bazele electronicii 

analogice 

36 Tehnician în 

automatizări 

Bazele electronicii 

analogice 

37 Tehnician electronist Bazele electronicii 

analogice 

38 Tehnician  operator 

roboți industriali 

Bazele electronicii 

analogice 

39 Chimie industrială Tehnician în chimie 

industrială 

Operații și utilaje de 

transfer termic și de masă 

40 Mecanică Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

Măsurări tehnice 

41 Tehnician prelucrări 

mecanice 

Măsurări tehnice 

42 Tehnician transporturi Măsurări tehnice 

43 Tehnician construcții 

navale 

Măsurări tehnice 

44 Tehnician mecatronist Măsurări tehnice 

45 Tehnician proiectant 

CAD 

Măsurări tehnice 

46 Tehnician prelucrări pe 

mașini cu comandă 

numerică 

Măsurări tehnice 

47 Tehnician prelucrări la Măsurări tehnice 
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cald 

 

48  Electromecanică Tehnician 

electromecanic 

Mașini, aparate și elemente 

de automatizare 

49  Tehnician aviație Mașini, aparate și elemente 

de automatizare 

50  Tehnician instalații bord 

(avion) 

Mașini, aparate și elemente 

de automatizare 

51  Electric Tehnician electrotehnist Măsurări electrice în curent 

alternativ 

52  Tehnician energetician Măsurări electrice în curent 

alternativ 

53  Tehnician în instalații 

electrice 

Măsurări electrice în curent 

alternativ 

54  Tehnician electrician 

electronist auto 

Măsurări electrice în curent 

alternativ 

55  Tehnician metrolog Măsurări electrice în curent 

alternativ 

56  Materiale de 

construcții 

Tehnician în industria 

materialelor de 

construcții 

Prelucrarea 

semifabricatelor 

57  Tehnician în industria 

sticlei și ceramicii 

Prelucrarea 

semifabricatelor 

58  Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru construcții și 

instalații 

Desen pentru construcții și 

lucrări publice 

59  Tehnician în construcții 

și lucrări publice 

Măsurări pentru construcții 

și lucrări publice 

60  Tehnician instalator 

pentru construcții 

Desen pentru instalații 

61  Industrie textilă și 

pielărie 

Tehnician designer 

vestimentar 

Operații tehnologice din 

industria textilă și pielărie 

62  Tehnician în industria 

textilă 

Operații tehnologice din 

industria textilă și pielărie 

63  Tehnician în industria 

pielăriei 

Operații tehnologice din 

industria textilă și pielărie 

64  Producție media Tehnician operator 

procesare text/ imagine  

Echipamente de filmare 

65 Tehnician multimedia Echipamente de filmare 

66 Tehnician producție film 

și televiziune  

Echipamente de filmare 

67 Tehnician audio-video Echipamente de filmare 

68 Tehnici poligrafice Tehnician poligraf Forme de tipar 

69 Tehnician producție 

poligrafică 

Forme de tipar 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 


