




Anexa nr. 1 la ordinul  

Ministrului Educației, Culturii și Cercetării  

nr. 1295 din 04.09.2018 

 

Programele de formare profesională la meseriile cu profil automobilistic în învățământul profesional tehnic secundar 

pentru care se operează completarea planului de învățământ 

  

Domeniul de formare 

profesională 

Codul meseriei/profesiei Denumirea meseriei 

716 Vehicule cu motor, nave și 

aeronave 

716001 Electrician – electronist auto  

716003 Lăcătuş la repararea tractoarelor şi maşinilor rutiere  

716004 Lăcătuș redresare caroserii 

716005 Lăcătuş la repararea maşinilor şi utilajelor agricole  

716006 Mecanic auto 

716008 Vopsitor auto 

1041 Servicii de transport 1041002 Conducător auto (șofer) 

 1041006 Maşinist la autogreder 

 1041007 Maşinist la automacara 

 1041008 Mașinist la autopompe de beton 

 1041009 Mașinist la autoturnuri și autoascensoare hidraulice 

 1041010 Maşinist la buldozere 

 1041011 Maşinist la excavatorul cu o singură cupă 

 1041012 Maşinist la greder – elevator 

 1041013 Maşinist la greder tractat 

 1041014 Maşinist la macarale (macaragiu) 

 1041015 Mașinist la mașina de turnat beton asfaltic 

 1041016 Maşinist la screpere (screperist) 

 1041018 Tractorist 

 1041019 Tractorist-maşinist în producţia agricolă  



Anexă la planul de învățământ  

pentru programele de formare profesională la meseriile cu profil automobilistic în învățământul profesional tehnic secundar
1 

Durata de studii - 2 ani 

Nr 

d/o 
Componente 

Total 

general 
Anul I Total anul I Anul II Total anul II 

75 săptămîni 32 săptămîni 6 săptămîni 38 săptămîni 16 săptămîni 8 săptămîni 12 săptămîni 1 săptămînă 37 săptămîni 

I. Pregătire generală 656 ore 15 ore/săpt.   480 ore 8 ore/săpt.    176 ore     304 ore 

II. Pregătire de profil  1782 ore 18 ore/săpt. 35 ore/săpt. 850 ore 24 ore/săpt. 35 ore/săpt.   996 ore 

A. 
Instruire practică  /                     

Instruire teoretică 
1152 ore 18 ore/săpt.   576 ore 24 ore/săpt.     576 ore 

1 
Construcția și exploatarea 

vehiculelor2 
20  

      
  

2 
Conducerea autovehiculului. 

Comportament și siguranță3 
40        

3 
Instruirea în conducerea 

autovehiculului4 
40        

III. Pregătirea opţională 96 ore 1 oră/săpt.   32 ore 2 ore/săpt. 4 ore/săpt.     64 ore 

1 
Bazele legislației în traficul 

rutier 
64 1 

 
32  2 

   
32  

2 
Acordarea primului ajutor. 

Educația antidrog 
24 

  
  

 
3 

  
24 

 

Componentele I+II+III 
2534 ore 34 ore/săpt. 35 ore/săpt. 1298 ore 34 ore/săpt. 34 ore/săpt. 35 ore/săpt.   1236 ore 

                                                            
1 În anexa la planul de învățământ este indicat nr. de ore pentru instruirea conducătorilor auto categoria „B/B1”. 

Pentru categoriile „BC/C1” numărul de ore la următoarele module constituie: 

 „Construcția și exploatarea vehiculelor” -78 ore; 

 „Instruirea în conducerea autovehiculului” -70 ore. 
2
 Conținutul modulelor ”Construcția și exploatarea vehiculelor” și „Conducerea autovehiculului. Comportament și siguranță” pot fi integrate în 

modulele din componenta de profil a programului de formare profesională cu un conținut similar și cu un număr de ore nu mai mic de cel indicat. 
3
 În cazul când conținutul modulului „Conducerea autovehiculul. Comportament și siguranță” nu se regăsește în componenta de profil a programului de 

formare profesională orele la modul se vor realiza din contul activităților extrașcolare, care se vor include în orarul activităților didactice al instituției 

de învățământ. 
4
 Modulul „Instruirea în conducerea autovehiculului”  se asigură prin instruire practică individuală a elevilor în afara orelor de program. 



Anexă la planul de învățământ pentru programele de formare profesională/meseriile conexe cu profil automobilistic în 

învățământul profesional tehnic secundar5 

Durata de studii - 3 ani 

Nr 

ctr 
Componente 

Resurse temporale 

Total general Anul I Total anul I Anul II Total anul II Anul III Total anul III 

112 săptăm. 34 săptăm. 4 săptăm. 38 săptăm. 30 săptăm. 8 săptăm. 38 săptăm. 16 săptăm. 8 săptăm. 10 săptăm. 2 săptăm. 36 săptăm. 

    I. Pregătire generală 1372 ore 19 ore/săpt.   646 ore 17 ore/săpt.   510 ore 9 ore/săpt. 9 ore/săpt.     216ore 

II. Pregătire de profil 2528 ore 16 ore/săpt. 35 ore/săpt. 684ore 18 ore/săpt. 35 ore/săpt. 820 ore 26ore/săpt. 40 ore/săpt.   1024 ore 

A. 
Instruire teoretică  

Instruire practică 
1636 ore 16  ore/săpt.   544 ore 18 ore/săpt.   540 ore 23 ore/săpt.     456 ore 

1 
Construcția și exploatarea 

vehiculelor6 
20                      

2 
Conducerea autovehiculului. 

Comportament și siguranță7 
40           

2 
Instruirea în conducerea 

autovehiculului8 
40                     

III. Pregătire opțională 88 ore 1 oră/săpt.   34 ore 1 ore/săpt.   30 ore 1 oră/săpt. 1 oră/săpt.     24 ore 

1 
Bazele legislației în traficul 

rutier 
64 1    34  1    30            

2 
Acordarea primului ajutor. 

Educația antidrog 
24       

 
  

 
1  1     24 

     Componentele I+II+III 3988 ore 36 ore/săpt. 35 ore/săpt. 1364 ore 36 ore/săpt. 35 ore/săpt. 1360 ore 36 ore/săpt. 36 ore/săpt. 40 ore/săpt.   1264 ore 

                                                            
5  Programul de formare profesională include cel puţin o meserie cu profil automobilistic. În anexa la planul de învățământ este indicat nr. de ore pentru 

instruirea conducătorilor auto categoria „B/B1”. 

Pentru categoriile „BC/C1” numărul de ore la următoarele module constituie: 

 „Construcția și exploatarea vehiculelor” -78 ore; 

 „Instruirea în conducerea autovehiculului” -70 ore. 
6 Conținutul modulelor ”Construcția și exploatarea vehiculelor” și „Conducerea autovehiculului. Comportament și siguranță” pot fi integrate în 

modulele din componenta de profil a programului de formare profesională cu un conținut similar și cu un număr de ore nu mai mic de cel indicat. 
7
 În cazul când conținutul modulului „Conducerea autovehiculul. Comportament și siguranță” nu se regăsește în componenta de profil a programului de 

formare profesională orele la modul se vor realiza din contul activităților extrașcolare, care se vor include în orarul activităților didactice al instituției 

de învățământ. 
8 Modulul „Instruirea în conducerea autovehiculului” se asigură prin instruire practică individuală a elevilor în afara orelor de program. 



Anexa nr. 2 la ordinul  

Ministrului Educației, Culturii și Cercetării  

nr. 1295 din 04.09.2018 

 

Programele de formare profesională la specialitățile cu profil automobilistic în învățământul profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru care se operează completarea planului de învățământ 

Domeniile  de formare 

profesională 

Specialităţile  (programele de 

studii) 

Codul  

specialității 

Calificarea obţinută în 

învățământul profesional tehnic 

postesecundar 

Calificarea obţinută în 

învățământul profesional 

tehnic postesecundar 

nonterțiar 

713. Electrotehnică și 

energetică 

Electromecanică 71320 Electromecanic Maistru electromecanic 

Electrificarea agriculturii 71330 Tehnician energetician/ electrician  

715. Mecanică și 

prelucrarea metalelor 

Mecanică agricolă 71550 Tehnician mecanic  

716. Vehicule cu motor, 

nave și aeronave 

Diagnosticarea tehnică a 

transportului auto 

71620 Tehnician diagnosticare auto  

 Echipament electric şi 

electronic auto 

71630 Maistru electrician- electronist auto  

 Exploatarea tehnică a maşinilor 

şi utilajului  pentru construcţii, 

mentenanța drumurilor auto 

71650 Tehnician mecanic în exploatarea 

tehnică a maşinilor şi utilajului  pentru 

construcţii, mentenanța drumurilor 

auto 

 

 Exploatarea tehnică a 

transportului auto 

71660 Tehnician mecanic în exploatarea 

tehnică a transportului auto 

Tehnician service garanții auto 

811.  Producția culturilor 

agricole și creșterea 

animalelor 

Agronomie 81110 Agronom (calificare medie)  

812. Horticultură Amenajarea parcurilor și 

grădinilor publice 

81210 Tehnician amenajist  

 Legumicultură și pomicultură 81220 Agronom  

1041. Servicii transport Traficul auto 104110 Agent transporturi  

  



Anexă la planul de învățământ pentru programele de formare profesională la specialitățile cu profil automobilistic în 

învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar
9
 

Cod 

Denumirea unităţii de curs 

Nr. 

minim de 

ore  

Nr. minim de ore  

de contact direct 

Ore de 

studiu 

individual 

Numărul de ore 

contact direct pe 

săptămână 

Forma 

de  

evaluare 

Nr. 

credite 

 

Total T P L 

pe semestre de 

studiii 

I ... .... VI 

A/L Componenta opţională de 

 specialitate / Componenta la liberă alegere
10

 

            

1.  Construcția și exploatarea vehiculelor11 20          ex  

2.  Instruirea în conducerea autovehiculului12 40          ex  

3.  Bazele legislației în traficul rutier 64          ex  

4.  Acordarea primului ajutor. Educația antidrog 20          ex  

5.  Conducerea autovehiculului. Comportament și siguranță 40            

Note:  

                                                            
9 În anexa la planul de învățământ este indicat nr. de ore pentru instruirea conducătorilor auto categoria „B/B1”. 

Pentru categoriile „BC/C1” numărul de ore la următoarele module constituie: 

 „Construcția și exploatarea vehiculelor” -78 ore; 

 „Instruirea în conducerea autovehiculului” -70 ore. 
10 Unitățile de curs se includ în planul de învățământ prin completarea ofertelor educaționale la disciplinele din cadrul componentelor opțională și la liberă a alegere. 

Se selectează unitățile de curs cu un număr de ore nu mai mic de cel prevăzut de Curriculumul pentru ”Conducători de vehicule”.  
11 Conținuturile modulelor”Construcția și exploatarea vehiculelor”, „Bazele legislației în traficul rutier”  și „Conducerea autovehiculului. Comportament și 

siguranță” pot fi integrate în conținuturile  unităților de curs din componenta de specialitate a programului de formare profesională cu un conținut similar și cu un 

număr de ore nu mai mic de cel indicat.   
12

 Modulul „Instruirea în conducerea autovehiculului”  se asigură prin instruire practică individuală a elevilor. 

Pentru specialităţile 71550 Mecanică agricolă, 81110 Agronomie, 81210 Amenajarea parcurilor și grădinilor publice, 81220 Legumicultură și pomicultură instruirea 

individuală a elevilor pentru conducerea tractorului, precum şi lucrul la agregate include: 

- Conducerea tractorului 32 ore; 

- Conducerea combinei  12 ore; 

- Lucrul la agregate 36 ore.  



Note la anexele nr. 1 și nr. 2: 

1.  În cazul prezenţei în planurile de învăţământ a unităţilor de curs/modulelor/disciplinelor, ce corespund cumulativ cerinţelor curriculumului pentru 

”Conducători de vehicule”, aprobat prin ordinul nr. 1022 din 28 octombrie 2013, în certificatul de absolvire a şcolarizării pentru conducerea 

autovehiculelor  se va indica denumirea modulelor şi numărul de ore conform curriculumului pentru ”Conducători de vehicule” la categoria respectivă, 

iar calificativul se va aplica de la unitatea de curs/modulul/disciplina studiată conform planului de învăţământ. 

2. Cantitatea de combustibil necesară desfăşurării modulului Instruirea în conducerea autovehiculului se va stabili în baza Ordinului nr. 172 din 09 

decembrie 2005, privind aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto. 




