
 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 

010168,  Bucuresti  

    Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

    Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro 

 

CABINET MINISTRU 
______________________________________________________________________________________ 

 ORDIN  

privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ 

pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul ortodox,  

specializarea ghid turism religios 

 

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/ 2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  

emite prezentul ordin: 
 

Art. 1. Se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaţională, 

profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios. Planurile-cadru sunt cuprinse în 

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 2. Planurile-cadru pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclul liceal, filiera vocaţională, profilul 

teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios sunt structurate pe următoarele 

componente: trunchi comun – TC, curriculum diferenţiat – CD, curriculum la decizia şcolii – CDŞ. În 

TC sunt cuprinse disciplinele de învăţământ care se studiază în mod obligatoriu în cadrul filierei 

vocaţionale, profilul teologic și alocările orare corespunzătoare. În CD sunt cuprinse disciplinele de 

învăţământ de specialitate care se studiază în mod obligatoriu în cadrul specializării ghid turism 

religios și alocările orare corespunzătoare. În CDȘ sunt cuprinse orele alocate pentru dezvoltarea 

ofertei curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ.  

Art. 3. Se aprobă lista disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a 

IX-a – a XII-a, ciclul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid 

turism religios. Lista disciplinelor şi alocările orare corespunzătoare sunt cuprinse în Anexa 2, care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4. Planurile-cadru aprobate prin prezentul ordin se aplică, începând cu anul şcolar 2011-

2012, la clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera vocaţională, profilul 

teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios. 

Art. 5. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar implicate duc la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 
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