
ORDIN nr. 3.006 din 10 ianuarie 2012 
privind aprobarea unor măsuri referitoare la recunoaşterea autorizării, 
respectiv a acreditării unităŃilor de învăŃământ liceal din filiera 
vocaŃională, profilul pedagogic, pentru specializările educator-
puericultor, mediator şcolar şi instructor de educaŃie extraşcolară 
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 20 ianuarie 2012  
Data intrarii in vigoare : 20 ianuarie 2012 
 
 
 
    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaŃiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea 
unor măsuri tranzitorii în sistemul naŃional de învăŃământ, cu 
modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaŃiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.347/2011*) privind aprobarea 
planurilor-cadru de învăŃământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera 
vocaŃională, profilul pedagogic, 
_______ 
    *) Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 5.347/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
    în temeiul Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 
privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului emite 
prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    UnităŃile de învăŃământ liceal din filiera vocaŃională care în anul 
şcolar 2010-2011 erau autorizate, respectiv acreditate pentru profilul 
pedagogic se consideră ca fiind autorizate, respectiv acreditate şi 
pentru specializările educator-puericultor, mediator şcolar şi 
instructor de educaŃie extraşcolară, prevăzute de Legea educaŃiei 
naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 2 
    Secretariatul de stat responsabil pe domeniu, DirecŃia generală 
educaŃie şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii, DirecŃia generală 
învăŃământ în limbile minorităŃilor, relaŃia cu Parlamentul şi 
partenerii sociali, DirecŃia generală management, resurse umane şi 
reŃea şcolară, DirecŃia generală economic, finanŃe, resurse umane, 
AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Preuniversitar, 
inspectoratele şcolare şi unităŃile de învăŃământ care şcolarizează 
elevi în filiera vocaŃională, profilul pedagogic, duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
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