
ORDIN nr. 4.353 din 25 iulie 2013 

privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de 

pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-

a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru 

pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria 

curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 

ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013  

Data intrarii in vigoare : 11 septembrie 2013 

 

 

    Având în vedere prevederile art. 32, 64, 65 şi 94 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani, 

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

 

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    (1) Se aprobă curriculumul pentru pregătire practică şi stagiu de 

pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-

a, învăţământ profesional de 2 ani. 

    (2) Curriculumul pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire 

practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, 

învăţământ profesional de 2 ani, este prevăzut în anexa nr. 1*), care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

    (3) Curriculumul pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire 

practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, 

învăţământ profesional de 2 ani, se aplică începând cu anul şcolar 

2013/2014. 

    ART. 2 

    (1) Se aprobă planul de învăţământ pentru pregătire practică şi 

stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru 

clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator 

fabricarea şi prelucrarea polimerilor. 

    (2) Planul de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de 

pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-

a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi 

prelucrarea polimerilor, este prevăzut în anexa nr. 2*), care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

----------------- 

    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 579 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru 

relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, 

şos. Panduri nr. 1. 

 



    (3) Pentru calificarea operator fabricarea şi prelucrarea 

polimerilor, planul de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu 

de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a 

XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3.548/2013 privind aprobarea planurilor de 

învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică 

din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ 

profesional de 2 ani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 260 şi 260 bis din 9 mai 2013, se abrogă. 

    (4) Pentru calificarea operator fabricarea şi prelucrarea 

polimerilor, planul de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu 

de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a 

XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, aprobat prin prezentul ordin, se 

aplică începând cu anul şcolar 2013/2014. 

    ART. 3 

    Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia 

generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia 

generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală 

management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, 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. 

    ART. 4 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. 

 

 

                         Ministrul educaţiei naţionale, 

                                 Remus Pricopie 

 

 

    Bucureşti, 25 iulie 2013. 

    Nr. 4.353. 

 

                                        ----- 

 

 

 

 

 

 


