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CABINET MINISTRU 
 
 
 

ORDIN 
cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea 

autorizării, respectiv acreditării unit ăţilor de învăţământ profesional şi tehnic 
pentru calificări profesionale de nivelurile 2 şi 3 

 
Având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1555/2009 pentru completarea 

Hotărârii de Guvern nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 
profesionale, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar. 

Având în vedere dispoziţiile Ordinului MECI nr. 3312/2009 prin care se aprobă 
domeniile în care se asigură pregătirea în clasa a IX-a, liceu, filiera tehnologică, cursuri de zi 
şi seral, pentru calificările de nivel 3 din Nomenclatorul calificărilor. 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 81/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

 
 
Ministrul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului emite prezentul ordin: 
 
Art. 1. Unităţile de învăţământ autorizate, respectiv acreditate pentru calificări 

profesionale de nivel 2, anul de completare, se consideră ca fiind autorizate, respectiv 
acreditate şi pentru calificările profesionale de nivel 2, ciclul inferior al liceului, 
corespunzătoare. 

 
Art. 2. Unităţile de învăţământ autorizate, respectiv acreditate pentru calificări 

profesionale de nivel 3, ruta progresivă de pregătire profesională, se consideră ca fiind 
autorizate, respectiv acreditate şi pentru calificările profesionale de nivel 3, ciclul liceal, 
corespunzătoare. 

 
Art. 3. Începând cu anul şcolar 2010 – 2011 se permite unităţilor de învăţământ 

autorizate, respectiv acreditate pentru anumite calificări profesionale de nivel 3, şcolarizarea, 
în acelaşi regim de autorizare, respectiv acreditare, şi pentru anumite calificări profesionale de 
nivel 2 din acelaşi domeniu de pregătire, conform Anexei 1, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

 
Art. 4. Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia Generală 

Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generala Învăţământ în Limbile 
Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele, Direcţia Generală Economic, Finanţe, 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Centrul Naţional de 
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al 
municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
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ANEXA 1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului, nr. 
3279/24.02.2010 cuprinzând calificările profesionale de nivel 1 pentru care este permisă 
şcolarizarea în regim de autorizare, respectiv acreditare, de către unităţile de învăţământ 

autorizate, respectiv acreditate, pentru anumite calific ări profesionale de nivel 3 
 

Nr. 
crt. 

Clasa a IX-a 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Clasa a X-a 
Domeniul pregătirii 

generale 

Calificarea profesională 
Nivelul 2 

(Se dobândeşte după efectuarea 
Stagiului de pregătire practică în 

vederea certificării) 

Calificarea profesională 
Nivelul 3 

1 Electronică automatizări Electronică automatizări Electronist aparate şi echipamente Tehnician în automatizări 
2 Electronist relele de telecomunicaţii Tehnician de telecomunicaţii 
3 Chimie industrială Chimie industrială Operator industria chimică 

anorganică 
Tehnician în chimie industrială 

4 Operator industria de medicamente 
și produse cosmetice 

Tehnician în chimie industrială 

5 Operator industria chimică organică Tehnician în chimie industrială 
6 Operator industria de prelucrare a 

ţiţeiului şi petrochimie 
Tehnician în chimie industrială 

7 Operator fabricarea și prelucrarea 
polimerilor 

Tehnician în chimie industrială 

8 Operator fabricarea și prelucrarea 
celulozei şi hârtiei 

Tehnician în chimie industrială 

9 Materiale de construcţii Materiale de construcţii Operator în industria ceramicii 
brute 

Tehnician în industria materialelor 
de construcţii 
Tehnician în industria sticlei şi 
ceramicii 

10 Operator ceramică fină 
11 Sticlar 
12 Operator lianţi şi prefabricate Tehnician în industria materialelor 

de construcţii 
13 Electric Electric Electrician constructor Tehnician în instalaţii electrice 
14 Electrician exploatare joasă 

tensiune 
Tehnician în instalaţii electrice 

15 Confecţioner produse electrotehnice Tehnician în instalaţii electrice 
16     

 
 
 
 
 
 
 
 


