
ORDIN nr. 3.832 din 25 mai 2021 

privind aprobarea planurilor de învăţământ  şi a programelor şcolare 

pentru cultura de specialitate  şi pregătirea practică săptămânală din 

aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire 

practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a, 

învăţământ profesional, pentru calificările profesionale  de nivel 3 

al Cadrului naţional al calificărilor: lutier,  electrician auto, 

operator montator subansamble 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 16 iunie 2021 

Data intrarii in vigoare : 16 iunie 2021 

 

 

    Având în vedere: 

    -  art. 33 alin. (2) şi art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

    –  Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.152/2014 privind 

aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-

a, 

 

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 

nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Planul de învăţământ şi Programa şcolară pentru cultura 

de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria 

curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire 

practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a, 

învăţământ profesional, domeniul de pregătire profesională „fabricarea 

produselor din lemn“, calificarea profesională „lutier“, prevăzute în 

anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 598 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru 

relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, 

Bucureşti. 

 

    ART. 2 

    Se aprobă Planul de învăţământ şi Programa şcolară pentru cultura 

de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria 

curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire 

practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a, 

învăţământ profesional, domeniul de pregătire profesională „electric“, 

calificarea profesională „electrician auto“, prevăzute în anexa nr. 

2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

    ART. 3 

    Se aprobă Planul de învăţământ şi Programa şcolară pentru cultura 

de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria 



curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire 

practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a, 

învăţământ profesional, domeniul de pregătire profesională „mecanică“, 

calificarea profesională „operator montator subansamble“, prevăzute în 

anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

    ART. 4 

    Planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru cultura de 

specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară 

Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - 

curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a, învăţământ 

profesional, menţionate la art. 1-3, se aplică începând cu anul şcolar 

2021-2022. 

 

    ART. 5 

    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală 

minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a 

Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare 

judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

 

    ART. 6 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

                    

                  p. Ministrul educaţiei, 

                    Gigel Paraschiv, 

                    secretar de stat 

 

 

 

 

 

 

 

    Bucureşti, 25 mai 2021. 

    Nr. 3.832. 

 

    ----- 

 

 

 


