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P R E C I Z Ă R I 
referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea 

prin învăţământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ și 
programele școlare pentru anul școlar 2019-2020 

 
În anul școlar 2019-2020, aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură 

pregătirea prin învăţământul preuniversitar se face după cum urmează: 
 

1. pentru calificările ce se pot obţine în urma certificării, la absolvirea învăţământului profesional, se 

aplică prevederile H.G. nr. 1555/ 09.12.2009, anexa 1, ale OMEN 4435/29.08.2014 şi H.G.                

nr. 918/20.11.2013 completată și modificată cu H.G. nr. 567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018. 

2. pentru calificările ce se pot obţine în urma certificării, la finalizarea stagiilor de pregătire practică după 

absolvirea ciclului inferior al liceului tehnologic, se aplică prevederile H.G. nr. 1555/09.12.2009,  H.G. 

nr. 918/20.11.2013 completată și modificată cu H.G. nr. 567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018 și 

OMEN nr. 4421/27.08.2014. 

3. pentru calificările ce se pot obţine în urma certificării, la absolvirea ciclului superior al liceului 

tehnologic, se aplică  prevederile H.G. nr. 866/13.08.2008 și H.G. nr. 918/20.11.2013 completată și 

modificată cu H.G. nr. 567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018. 

4. pentru calificările ce se pot obţine în urma certificării, la absolvirea şcolii postliceale, se aplică 

prevederile H.G. nr. 866/13.08.2008 și H.G. nr. 918/20.11.2013 completată și modificată cu H.G.     

nr. 567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018.  

5. pentru calificările ce se pot obţine în urma certificării, la absolvirea şcolii de maiştri, se aplică 

prevederile H.G. nr. 866/13.08.2008 și H.G. nr. 918/20.11.2013 completată și modificată cu H.G.     

nr. 567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018. 

ordinele de ministru privind planurile de învăţământ şi programele şcolare care se 

aplică în anul şcolar 2019-2020 sunt prezentate în anexă. 
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