ANEXA 1 a O.M. nr5177/2008 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat - 2009

LISTA DISCIPLINELOR
la care se susţine examenul de bacalaureat 2009 pentru probele „A”, „B”, „C”, „D”, „E” şi „F”

I. Pentru absolvenţii 2009, curs de zi, seral şi frecvenţă redusă ce studiază după curriculum aprobat după anul 2004:
Filiera

Proba
A
(probă orală şi
proba scrisă)

Toate

Limba şi literatura
română

B:
(probă orală)
Limba modernă
O limbă modernă studiată în liceu
(alta decât cea susţinută la proba E),

C:
(probă orală şi proba scrisă)
Limba maternă
Limba franceză în cadrul bacalaureatului cu menţiune bilingvă francofonă
Limba germană în cadrul bacalaureatului cu menţiune bilingvă germană
Limba italiană în cadrul acordului bilateral

A. FILIERA TEORETICĂ
Specializare

Geografie (clasa
a
XII-a)
sau
Istorie
Geografie (clasa
a
XII-a)
sau
Istorie

E: O probă la alegere din aria
curriculară, corespunzătoare
specializării (probă scrisă)
O limbă modernă studiată în liceu
(alta decât cea susţinută la proba B),
Limba latină. Literatura universală
Istorie,
Geografie,
Logică
şi
argumentare, Psihologie, Economie,
Sociologie, Filosofie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

D
(probă scrisă)
Filologie
Ştiinţe sociale

Matematicăinformatică
Ştiinţe ale naturii
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Proba
F: O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare,
alta decât cele susţinute anterior
(probă scrisă sau practică)
Matematică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Logică şi
argumentare,
Psihologie,
Economie,
Filosofie,
Educaţie
antreprenorială (probă scrisă), Educaţie fizică (probă practică)
O limbă modernă (alta decât cea susţinută la proba b), Matematică,
Chimie, Biologie (probă scrisă), Educaţie fizică (probă practică)
O limbă modernă (alta decât cea susţinută la proba „B”), Istorie,
Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie,
Educaţie antreprenorială (probă scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)
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B. FILIERA TEHNOLOGICĂ
Proba
Profil

Specializare

D(probă
scrisă)

Tehnician în turism
Tehnician în administraţie
Tehnician în activităţi economice
Tehnician în activităţi de poştă
Tehnician în achiziţii şi contractări
Servicii

Tehnician în hotelărie
Tehnician în activităţi de comerţ
Tehnician în gastronomie
Organizator banqueting
Coafor stilist

Tehnician ecolog
calităţii mediului

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
1. Marketingul afacerilor; Mediul concurenţial al
afacerilor. sau
Matematică
2. Planificarea operaţională; Finanţarea afacerii.
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică

şi

protecţia

E: O probă la alegere din aria curriculară,
corespunzătoare specializării (probă scrisă)

Matematică

Tehnician hidro-meteorolog

Matematică

Tehnician chimist de laborator

Matematică

Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2009

1. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului;
Îngrijirea părului. sau
2. Managementul salonului de estetică şi îngrijire a
corpului omenesc.
1. Operaţii de bază în laborator; Supravegherea şi
controlul calităţii apelor naturale. sau
2. Analiza chimică calitativă şi cantitativă;
Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile
1.Fenomene de risc în hidro-meteorologie; Metode şi
calcule de prognoză în hidro-meteorologie;
Prelucrarea primară a datelor în hidro-meteorologie.
sau
2. Managementul calităţii în domeniul protecţiei
mediului; Reprezentări grafice; Observaţii asupra
elementelor hidro-meteorologice
1. Materii prime şi materiale pentru industria chimică;
Analiza apei. sau
2.Asigurarea calitatii; Analiza instrumentală

F: O probă la alegere dintre
disciplinele din celelalte arii
curriculare, alta decât cele susţinute
anterior
(probă scrisă sau practică)
O limbă modernă (alta decât cea
susţinută la proba „B”), Fizică,
Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie,
Economie
aplicată,
Educaţie antreprenorială (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)
O limbă modernă (alta decât cea
susţinută la proba „B”), Fizică,
Biologie, Istorie, Geografie, Logică
şi
argumentare,
Psihologie,
Economie,
Economie
aplicată,
Educaţie antreprenorială (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)

O limbă modernă (alta decât cea
susţinută la proba „B”), Fizică,
Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie,
Economie
aplicată,
Educaţie antreprenorială (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)
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Proba
Profil

Specializare

Tehnician
alimentare

analize

produse

Tehnician
veterinar
animale de companie

Tehnician designer
amenajări interioare
Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

D(probă
scrisă)

pentru

mobilă

şi

Tehnician în prelucrarea lemnului

Tehnician în agricultură

Matematică

Matematică

Matematică

Matematică

Matematică

Tehnician agromontan

Matematică

Tehnician veterinar

Matematică

Tehnician
în
silvicultură
şi
exploatări forestiere - ruta
progresivă

Matematică
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E: O probă la alegere din aria curriculară,
corespunzătoare specializării (probă scrisă)
1. Determinarea valorii nutritive a produselor
alimentare; Tehnica analizelor de laborator. sau
2. Conducerea calităţii în industria alimentară;
Determinarea falsificărilor produselor alimentare
prin analize de laborator
1. Gestiune si evidenţă economică; Managementul
calităţii în domeniul sanitar veterinar. sau
2. Managementul
calitaţii în domeniul sanitar
veterinar; Anatomia şi fiziologia animalelor de
companie
1.Materii prime şi materiale pentru mobilă şi
amenajări interioare; Calitatea mobilei. sau
2.Documentaţia tehnică de execuţie pentru produse
din lemn; Tehnici de marketing
1.Managementul calităţii în prelucrarea lemnului;
Elaborarea documentaţiei tehnice pentru produse
simple de mobilier. sau
2.Controlul calităţii; Întreţinerea şi exploatarea
utilajelor
1. Managementul calităţii în domeniul agricultură;
Gestiune şi evidenţă economică. sau
2. Marketingul produselor agricole; Managementul
exploataţiei agricole
1. Managementul calităţii în domeniul agricultură;
Gestiune şi evidenţă economică. sau
2. Biotehnologii moderne în creşterea animalelor;
Anatomia şi fiziologia animalelor
1. Ecologie forestieră; Organizare şi legislaţie silvică.
sau
2. Desen tehnic şi topografic; Elemente de
planimetrie şi nivelment

F: O probă la alegere dintre
disciplinele din celelalte arii
curriculare, alta decât cele susţinute
anterior
(probă scrisă sau practică)

O limbă modernă (alta decât cea
susţinută la proba „B”), Fizică,
Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie,
Economie
aplicată,
Educaţie antreprenorială (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)
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Proba
Profil

Specializare

Tehnician
exploatări
directă

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Tehnic

D(probă
scrisă)

în
silvicultură
şi
forestiere – ruta

Tehnician în industria alimentară

Matematică

Tehnician în agroturism

Matematică

Tehnician în prelucrarea lemnului

Matematică

Tehnician de telecomunicaţii
Tehnician electronist
Tehnician electrotehnist
Tehnician operator tehnică de
calcul
Tehnician în automatizări
Tehnician în instalaţii electrice
Tehnician electromecanic
Tehnician operator telematică
Tehnician
operatori
roboţi
industriali

Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică

E: O probă la alegere din aria curriculară,
corespunzătoare specializării (probă scrisă)
1. Dendrometrie şi sortarea lemnului şi Plante
lemnoase de interes forestier. sau
2. Regenerarea şi îngrijirea arboretelui şi Exploatarea
masei lemnoase.
1. Controlul proceselor biochimice din industria
alimentară; Procese tehnologice în industria
alimentară. sau
2. Conducerea calităţii în industria alimentară;
Marketing în industria alimentară
1. Marketing în agroturism; Planificarea şi finanţarea
afacerii în agroturism. sau
2.Managementul calităţii în agroturism; Gestiune şi
evidenţă economică;. Construcţii şi amenajări în
agroturism
1.Controlul calităţii; Întreţinerea şi exploatarea
utilajelor. sau
2. Managementul calităţii în prelucrarea lemnului;
Elaborarea documentaţiei tehnice pentru produse
simple de mobilier

F: O probă la alegere dintre
disciplinele
din
celelalte
arii
curriculare, alta decât cele susţinute
anterior
(probă scrisă sau practică)

O limbă modernă (alta decât cea
susţinută la proba „B”), Fizică,
Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie,
Economie
aplicată,
Educaţie antreprenorială (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)

1. Tehnici de măsurare în domeniu; Sisteme de
automatizare; sau
2. Planificarea şi organizarea producţiei; Asigurarea
calităţii

Matematică

Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2009
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Proba
Profil

Specializare

D(probă
scrisă)

Tehnician mecatronist
Tehnician proiectant CAD
Tehnician
mecanic
pentru
întreţinere şi reparaţii
Tehnician prelucrări mecanice
Tehnician transporturi
Tehnician prelucrări la cald
Tehnician metrolog
Tehnician aviaţie
Tehnician instalaţii de bord
(avion)

Matematică
Matematică

Tehnician
desenator
construcţii şi instalaţii
Tehnic

pentru

Tehnician în industria materialelor
de construcţii
Tehnician în industria sticlei şi
ceramicii
Tehnician
construcţii

instalator

pentru

Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică

E: O probă la alegere din aria curriculară,
corespunzătoare specializării (probă scrisă)

1.Tehnici de măsurare în domeniu; Asamblări
mecanice. sau
2. Planificarea şi organizarea producţiei; Sisteme şi
tehnologii de fabricaţie

Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică

Tehnician în construcţii şi lucrări
publice

Matematică

Tehnician audio-video

Matematică
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F: O probă la alegere dintre
disciplinele din celelalte arii
curriculare, alta decât cele susţinute
anterior
(probă scrisă sau practică)

1. Documentaţia tehnico – economică sau
2. Desen tehnic de constructii si lucrări publice ;
Desen tehnic de instalaţii.
1.Asigurarea calităţii; Chimia sistemelor silicatice.
sau
2.Fabricarea produselor din industria sticlei;
Fabricarea produselor din industria ceramicii
1.Desen tehnic de instalaţii; Măsurători în instalaţii.
sau
2. Documentaţia tehnico – economică
1. Desen de construcţii şi lucrări publice; Măsurători
în construcţii şi lucrări publice; sau
2. Documentaţia tehnico – economică
1. Tehnici de măsurare în domeniu; Asigurarea
calităţii. sau
2. Sisteme de înregistrare a in formaţiilor
audiovizuale

O limbă modernă (alta decât cea
susţinută la proba „B”), Fizică,
Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie,
Economie
aplicată,
Educaţie antreprenorială (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)
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Proba
Profil

Specializare

Tehnician
televiziune

producţie

D(probă
scrisă)

film

şi

Tehnician multimedia

Tehnic

Matematică

Matematică

Tehnician operator procesare text
imagine

Matematică

Tehnician poligraf

Matematică

Tehnician producţie poligrafică

Matematică

Tehnician în chimie industrială

Matematică

Tehnician designer vestimentar
Tehnician în industria textilă
Tehnician în industria pielăriei

Matematică
Matematică
Matematică
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E: O probă la alegere din aria curriculară,
corespunzătoare specializării (probă scrisă)

F: O probă la alegere dintre
disciplinele din celelalte arii
curriculare, alta decât cele susţinute
anterior
(probă scrisă sau practică)

1.Comunicare vizuală; Sisteme de înregistrare a in
formaţiilor audiovizuale. sau
2. Tehnici şi tehnologii cinematografice; Tehnici
video.
1. Comunicare vizuală; Tehnologii multimedia;
Sunetul pentru multimedia. sau
2. Principii şi metode de design;
Realizarea
animaţiilor pentru multimedia; Proiectarea interfeţei
1. Procesarea textului; Culoarea în poligrafie. sau
2. Tehnoredactare, proiectare şi machetare
1. Rotative ofset cu hârtie în bobină; Finisarea
integrată. sau
2. Proiectarea produselor tipografice
1. Imprimarea clasica. sau
2. Analiza proceselor de fabricatie; Pregatirea si
urmarirea productiei
1. Operaţii de transfer de masă; Tratarea şi epurarea
apelor. sau
2. Asigurarea calitatii; Analiza instrumentală
1. Sănătatea si securitatea muncii; Planificarea si
organizarea producţiei. sau
2. Asigurarea calitatii;

O limbă modernă (alta decât cea
susţinută la proba „B”), Fizică,
Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie,
Economie
aplicată,
Educaţie antreprenorială (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă
practică)
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C. FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profil

Specializare
D
(probă scrisă)

Artistic

Pedagogic

Arhitectură, arte
ambientale şi design
Arte plastice şi
decorative
Coregrafie

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Muzică

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Arta actorului

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Matematica
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Învăţător - educatoare
Bibliotecardocumentarist
Instructor-animator
Instructor pentru
activităţi extraşcolare
Pedagog şcolar

Educaţie
fizică şi
sport

Liceu cu program
sportiv
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Proba
E: O probă la alegere din aria curriculară,
corespunzătoare specializării
( probă scrisă sau probă practică)
Istoria artelor si arhitecturii (probă scrisă),
Studiul formelor si desen (probă practică)
Istoria artelor si arhitecturii (probă scrisă),
Studiu formelor si desen (probă practică)
Istoria baletului (probă scrisă), Dans
clasic sau Dans modern (probă practică,
în funcţie de specialitate)
Istoria muzicii (probă scrisă), Instrument
sau Canto sau Teorie-solfegiu-dictat
(probă practică, în funcţie de specialitate)
Istoria teatrului (probă scrisă), Arta
actorului (probă practică)
Pedagogie, Psihologie (probă scrisă)
Pedagogie, Psihologie (probă scrisă)
Pedagogie, Psihologie (probă scrisă)
Pedagogie, Psihologie (probă scrisă)

F: O probă la alegere dintre disciplinele din
celelalte arii curriculare, alta decât cele
susţinute anterior
(probă scrisă sau probă practică)

O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Matematică, Fizică, Chimie,
Biologie, Istorie, Geografie, Logică şi
argumentare, Psihologie, Economie,
Educaţie antreprenorială, Filosofie (probă
scrisă), Educaţie fizică (probă practică)

O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Matematică, Fizică, Chimie,
Biologie, Istorie, Geografie, Logică şi
argumentare, Economie, Educaţie
antreprenorială, Filosofie (probă scrisă),
Educaţie fizică (probă practică)

Pedagogie, Psihologie (probă scrisă)
Pregătire teoretică sportivă (probă scrisă),
Măiestrie sportivă (probă practică)

O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Matematică, Fizică, Chimie,
Biologie, Istorie, Geografie, Logică şi
argumentare, Psihologie, Economie,
Educaţie antreprenorială, Filosofie (probă
scrisă)
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Profil

Specializare
D
(probă scrisă)

Militar

Teologic

Proba
E: O probă la alegere din aria curriculară,
corespunzătoare specializării
( probă scrisă sau probă practică)

Matematică-informatică

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie, Informatică
(probă scrisă)

Ştiinţe-sociale

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Istorie, Geografie, Logică şi argumentare,
Psihologie, Economie, Sociologie,
Filosofie (probă scrisă)

Teologie Ortodoxă

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Dogmatică Ortodoxă, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române (probă scrisă)

Patrimoniu cultural

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Dogmatică Ortodoxă, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române (probă scrisă), Studiul
formelor şi desen (probă practică)
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F: O probă la alegere dintre disciplinele din
celelalte arii curriculare, alta decât cele
susţinute anterior
(probă scrisă sau probă practică)
O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Istorie, Geografie, Logică şi
argumentare, Psihologie, Economie,
Educaţie antreprenorială, Filosofie (probă
scrisă), Pregătire militară, Educaţie fizică
(probă practică)
O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Limba latina, Matematică,
Fizică, Chimie, Biologie (probă scrisă),
Pregătire militară, Educaţie fizică (probă
practică)
O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Limba latină, Limba greacă,
Matematică, Fizică, Chimie, Biologie,
Istorie, Geografie, Logică şi argumentare,
Psihologie, Economie, Educaţie
antreprenorială, Filosofie (probă scrisă),
Educaţie fizică (probă practică)
O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Limba latină, Matematică,
Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie, Educaţie antreprenorială,
Filosofie (probă scrisă), Educaţie fizică
(probă practică)
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Profil

Specializare
D
(probă scrisă)

Teologic

Teologie Romano –
Catolică

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Teologie Greco –
Catolică
Teologie Baptistă

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Teologie Penticostală

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie
Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Teologie Adventistă
Teologie Unitariană

Teologie Reformată

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Teologie Musulmană

Geografie (clasa a XII-a)
sau Istorie

Proba
E: O
( probă scrisă sau probă practică)

Studiu Biblic/Studiul Vechiului Testament
şi Noului Testament
Catehism (probă scrisă)
Studiu Biblic
Catehism (probă scrisă)
Studiul Bibliei/Studiul Vechiului Testament
şi Noului Testament
Doctrine Biblice (probă scrisă)
Doctrine Biblice, Pneumatologie (probă
scrisă)
Studiul Bibliei, Dogmatică (probă scrisă)
Studii Biblice/Vechiul Testament şi Noul
Testament
Studii Biblice/Istoria Bisericii Unitariene
(probă scrisă)
Studii Biblice/Vechiul Testament şi Noul
Testament
Studii Biblice/Istoria Bisericii Reformate
(probă scrisă)
Legislaţie Islamică (probă scrisă)

F: O probă la alegere dintre disciplinele din
celelalte arii curriculare, alta decât cele
susţinute anterior
(probă scrisă sau probă practică)

O limbă modernă (alta decât cea susţinută
la proba „B”), Limba latină (doar pentru
Catolic, Unitarian, Reformat), Matematică,
Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie,
Logică şi argumentare, Psihologie,
Economie, Educaţie antreprenorială,
Filosofie (probă scrisă), Educaţie fizică
(probă practică)

NOTĂ: In cadrul examenului de bacalaureat, candidaţii nu pot susţine o aceeaşi disciplină la probe diferite. De exemplu, candidaţii care au susţinut
la proba „D” Istorie nu mai pot susţine la proba „E” sau „F” disciplina Istorie.

Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2009
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II. Pentru absolvenţii 2009 cursurilor serale şi frecvenţă redusă ce studiază pe curriculum anterior anului 2004:
Filiera

Proba
A
(probă orală şi
proba scrisă)

Toate

Limba şi literatura
română

B:
(probă orală)
Limba modernă
O limbă modernă studiată în liceu
(alta decât cea susţinută la proba E),

Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2009

C:
(probă orală şi proba scrisă)
Limba maternă
Limba franceză în cadrul bacalaureatului cu menţiune bilingvă francofonă
Limba germană în cadrul bacalaureatului cu menţiune bilingvă germană
Limba italiană în cadrul acordului bilateral
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Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2009

14

ANEXA 1 a O.M. nr5177/2008 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat - 2009

Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2009

15
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2) Programele în vigoare pentru capitolul II al Anexei sunt cele elaborate în anul şcolar 2006 – 2007 şi publicate în Monitorul
Ofcial Nr. 748 bis /2006
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