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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LICEU TEHNOLOGIC – RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a

Aria curriculară Tehnologii

Calificarea: Tehnician în turism

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 310 ore

Modulul I: Total ore/an 62
din care:             laborator tehnologic 31Mediul concurenţial al afacerii
                  instruire practică

Modulul II: Total ore/an 62
din care :            laborator tehnologic 31Finanţarea afacerii
                  instruire practică

Modulul III: Total ore/an 93
din care:            laborator tehnologic 62Negociere în afaceri
                 instruire practică

Modulul IV: Total ore/an 93
din care:            laborator tehnologic 62Oferta de produse şi servicii în cadrul

agenţiei de turism          instruire practică
Total ore/an:10 ore/săptămână x 31 săptămâni = 310 ore

Stagii de pregătire practică 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
din care:            laborator tehnologic 30Managementul calităţii
                 instruire practică

Modulul VI: Total ore/an 120
din care:            laborator tehnologic 60Relaţii publice în agenţia de turism
                 instruire practică 60

Stagii de pregătire practică: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
din care:             laborator tehnologicDezvoltarea durabilă în turism
                  instruire practică

Curriculum în dezvoltare locală (CDL): 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

TOTAL 522 ore/an
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LICEU TEHNOLOGIC – RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a

Aria curriculară Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activităţi de poştă

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 310 ore
Modulul I: Total ore/an 62

din care:                     laborator tehnologic 31Mediul concurenţial  al afacerii                                    instruire practică -

Modulul II: Total ore/an 62
din care :                    laborator tehnologic 31Finanţarea afacerii                                    instruire practică -

Modulul III: Total ore/an 93

din care:                    laborator tehnologic 31Utilizarea tehnicilor de lucru în unităţile
poştale                                   instruire practică 62

Modulul IV: Total ore/an 93
din care:                    laborator tehnologic -

Organizarea unităţilor poştale                                   instruire practică 31
Total ore/an:10 ore/săptămână x 31 săptămâni =  310 ore

Stagii de pregătire practică  150 ore
Modulul V: Total ore/an 30

din care:                   laborator tehnologic -Managementul calităţii                                 instruire practică 30

Modulul VI: Total ore/an 120

din care:                   laborator tehnologic -Administrarea valorilor în unităţile poştale                                  instruire practică 120
Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare locală 62 ore
Modulul VII: Total ore/an 62

din care:                   laborator tehnologic 16
Promovarea serviciilor poştale                                   instruire practică 31
Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni =62 ore

TOTAL  522 ore/an
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC – RUTA DIRECTĂ

clasa a XII- a
Aria curriculară Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activităţi economice

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 310 ore
Modulul I: Total ore/an 62

din care:        laborator tehnologic 31Mediul concurenţial
                                   instruire practică -

Modulul II: Total ore/an 62
din care :                    laborator tehnologic 31Finanţarea afacerii
                                   instruire practică -

Modulul III: Total ore/an 93
din care:                    laborator tehnologic 62Negocierea afacerilor
                                  instruire practică

Modulul IV: Total ore/an 62
din care:                    laborator tehnologic 31Realizarea situaţiilor financiare şi calculaţia

costurilor                                   instruire practică -
Modulul V: Total ore/an 31

din care:                    laborator tehnologic 31Finanţe şi fiscalitate
                                  instruire practică -

Total ore/an:10 ore/săptămână x 31 săptămâni = 310 ore

Stagii de pregătire practică 150 ore
Modulul VI: Total ore/an 30

din care:                   laborator tehnologic -Managementul calităţii
                                instruire practică 30

Modulul VII: Total ore/an 60

din care:                   laborator tehnologic 60Utilizarea calculatorului în contabilitate
                                 instruire practică

Modulul VIII: Total ore/an 60

din care:                   laborator tehnologic 60Statistică şi analiză economică
                                 instruire practică

Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare locală 62 ore
Modulul IX: Total ore/an 62

din care:                   laborator tehnologic 16Analiza pieţei
                                  instruire practică 15

Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni =62 ore

TOTAL  522 ore/an
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LICEU TEHNOLOGIC – RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a

Aria curriculară Tehnologii

Calificarea: Tehnician în administraţie

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 310 ore
Modulul I: Total ore/an 62

din care:                     laborator tehnologic 31Mediul concurenţial
                                   instruire practică -

Modulul II: Total ore/an 62
din care :                    laborator tehnologic 31Finanţarea afacerii
                                   instruire practică -

Modulul III: Total ore/an 93
din care:                    laborator tehnologic 62Relaţii publice şi de protocol
                                  instruire practică

Modulul IV: Total ore/an 93
din care:                    laborator tehnologic 62Legislaţie în administraţie
                                  instruire practică -

Total ore/an:10 ore/săptămână x 31 săptămâni = 310 ore

Stagii de pregătire practică 150 ore
Modulul V: Total ore/an 30

din care:                   laborator tehnologic -Managementul calităţii
                                instruire practică 30

Modulul VI: Total ore/an 120

din care:                   laborator tehnologic -Etică şi comportament profesional
                                 instruire practică 120

Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare locală 62 ore
Modulul VII: Total ore/an 62

din care:                   laborator tehnologic 31Comunicarea cu publicul
                                  instruire practică 15

Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni =62 ore

TOTAL  522 ore/an
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LICEU TEHNOLOGIC – RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a

Aria curriculară Tehnologii

Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractări

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 310 ore
Modulul I: Total ore/an 62

din care:                     laborator tehnologic 31Mediul concurenţial
                                instruire practică -

Modulul II: Total ore/an 62
din care :                    laborator tehnologic 31Finanţarea afacerii
                                   instruire practică -

Modulul III: Total ore/an 93
din care:                    laborator tehnologic 62Negocierea tranzacţiilor
                                  instruire practică

Modulul IV: Total ore/an 93
din care:                    laborator tehnologic 62Studiul  mărfurilor nealimentare

                       instruire practică -
Total ore/an:10 ore/săptămână x 31 săptămâni = 310 ore

Stagii de pregătire practică 150 ore
Modulul V: Total ore/an 30

din care:                   laborator tehnologic -Managementul calităţii
                                instruire practică 30

Modulul VI: Total ore/an 60
din care:                   laborator tehnologic 60Instrumente de plată
                                instruire practică -

Modulul VII: Total ore/an 60

din care:                   laborator tehnologic -Corespondenţă comercială
                                 instruire practică 60

Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 62

din care:                   laborator tehnologic 16Analiza pieţei
                                  instruire practică 31

Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni =62 ore

 TOTAL  522 ore/an


