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Membrii Consiliului pentru curriculum, în urma propunerilor 
discutate şi aprobate la nivelul Comisiilor metodice de specialitate, au 
solicitat aprobarea Consiliului de administraţie şi Consiliului 
profesoral pentru următoarea structură a Proiectului curricular şi a 
Ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2020 – 2021. În final, Proiectul 
a fost aprobat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București: 
 

 Proiectul Planului de şcolarizare 
An şcolar 2020 – 2021 

 
- Liceu, curs de zi (ruta directă) – 3 clase a IX – a din care: 
   1 clasă – filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul Prelucrarea 
produselor din lemn  
   1 clasă – filiera tehnologică, profilul resurse naturale şi protecţia  
mediului, domeniul  Protecţia mediului 
   1 clasă – filiera Tehnologică, profil servicii, domeniul Turism şi 
alimentaţie 
- Liceu, curs seral (ruta directă) – 1 clasă a IX – a din care: 
- 1 clasă – filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul fabricarea produselor 
din lemn, calificarea tehnician în prelucrarea lemnului. 
- Liceu, curs de zi (ruta directă) – 1 clasă a XI-a – a din care: 
   1 clasă – filiera tehnologică, profilul tehnic, calificarea Tehnician 
designer mobilă şi amenajări interioare 
  1 clasă – filiera tehnologică, profilul resurse naturale şi protecţia 
mediului, calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 
1 clasă – filiera tehnologică, profilul servicii, calificarea Tehnician în 
turism 
- Şcoala postliceală – 1 clasă anul I: 
1clasă – domeniul Fabricarea produselor din lemn, calificarea Designer în 
industria mobilei. 
 
C D S / C D L 
 
Clasa a IX – a filiera tehnologică, profil tehnic                     
CDL  – Stagii de pregătire practică 



Rezolvarea de probleme la prelucrarea primară a lemnului  – curriculum 
ca disciplină nouă, prof. Silvia Ionescu,  prof. Artemiza Pocovnicu, prof.  
Rodica  Diaconu, prof. Maria Mînzu. 
Clasa a IX – a filiera tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia 
mediului  
CDL  – Stagii de pregătire practică 
Rezolvarea de probleme în domeniul analizei apelor de suprafaţă – 
curriculum ca disciplină nouă, prof. Ana Ichim şi prof. Veronica 
Tudorache 
Clasa a IX – a filiera tehnologică, profil servicii,                     
CDL  – Stagii de pregătire practică 
Rezolvarea de probleme în turism şi alimentaţie - curriculum ca disciplină 
nouă, prof. T. Grigore 
 
Clasa a X - a, filiera tehnologică, profil tehnic 
CDL – Stagii de pregătire practică 
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin organizare şi 
lucru în echipă – curriculum ca disciplină nouă, prof. S. Ionescu, prof. M. 
Mînzu, prof. E. Scarlat şi prof. R. Diaconu   
Clasa a X - a, filiera tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia 
mediului 
CDL – Stagii de pregătire practică 
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă în monitorizarea 
factorilor de mediu – curriculum ca disciplină nouă, prof. Veronica 
Tudorache şi prof. Ana Ichim.   
Clasa a X – a filiera tehnologică, profil servicii,                     
CDL  – Stagii de pregătire practică 
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin organizare şi 
lucru în echipă în turism şi alimentație– curriculum ca disciplină nouă, 
prof. T. Grigore  şi prof.    
 
Clasa a XI –a, filiera tehnologică, profil tehnic 
2 ore – C D L  ( programe M. E. C. T. S.) 
1 oră – Materii prime şi materiale pentru mobilă şi amenajări interioare 
1  oră – Desen tehnic    
Clasa a XI – a, filiera tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia 
mediului 
2 ore – C D L  ( programe M. E. C. T. S.) 
2 ore – Conservarea biodiversităţii   



Clasa a XI –a, filiera tehnologică, profil servicii 
2 ore – C D L  ( programe M. E. C. T. S.) 
1 oră – Organizarea activității hoteliere 
1  oră – C D L Stagii de pregătire practică  în unitățile de turism  
 
Clasa a XII –a,   filiera tehnologică, profil tehnic    
2 ore – C D L, Discipline tehnologice ( programe M. E. C. T. S.)  
2 ore– CD L Stagii de pregătire practică    
 
Clasa a XII –a, filiera tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia 
mediului     
2 ore – C D LDiscipline tehnologice (programe M. E. C. T. S. ) 
1 ore – Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile   
1 oră – Supravegherea şi controlul calităţii apelor uzate  
 
Toate datele menţionate mai sus sunt în concordanţă cu referatele 
întocmite de responsabilii Comisiilor metodice de specialitate şi tinând 
cont de procesele verbale întocmite la nivelul acestora. 
 
Curs  seral 
Clasa a XII –a (ruta directă) filiera tehnologică, profil tehnic 
Curs seral     
4 ore – C D LDiscipline tehnologice (programe M. E. C. T. S. ) 
2 ore – Controlul calităţii   
2 ore – Intreţinerea şi exploatarea utilajelor  
 
Clasa a XIII –a (ruta directă) filiera tehnologică, profil tehnic 
Curs seral     
4 ore – C D LDiscipline tehnologice (programe M. E. C. T. S. ) 
2 ore – Evidenţa şi gestiunea economică în industria lemnului  
2 ore – Marketing şi antreprenoriat 
 
Consiliul pentru curriculum 
Prof. George Ioniţă, director 
Prof. Rodica Diaconu, coordonator pentru proiecte şi programe educative 
Prof. Mihaela Stoica, responsabil arie curriculară Limbă şi comunicare  
Prof. Laurenţiu Frunză , responsabil arie curriculară Om şi societate  
Prof. Roxana Ciobanu, responsabil arie curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Prof. Maria Mînzu, responsabil arie curriculară Tehnologii. 
 
 



 




