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ORDIN 

cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul 

seral 

În temeiul Legii Învăţământului nr. 84/ 1995 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 223/ 2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  

emite prezentul ordin: 

Art. 1.  Se aprobă Nota de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, 
ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică. Această notă este cuprinsă în Anexa 1, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2.  Se aprobă planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi superior ale 
liceului, filiera teoretică. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă 
din prezentul ordin.  

Art. 3.  Se aprobă Nota de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, 
ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare profesională. 
Această notă este cuprinsă în Anexa 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4.  Se aprobă Nota de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, 
ruta progresivă de calificare profesională prin şcoala de arte şi meserii, anul de completare, 
ciclul superior al liceului. Această notă este cuprinsă în Anexa 4, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 

Art. 5.  Se aprobă planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, 
filiera tehnologică, ruta directă de calificare profesională. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse 
în Anexa 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.  
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Art. 6. Se aprobă planurile-cadru pentru învăţământul seral, şcoala de arte şi meserii, 
ruta progresivă de calificare profesională. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în Anexa 6, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 7.  Se aprobă planurile-cadru pentru învăţământul seral, anul de completare, ruta 
progresivă de calificare profesională. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în Anexa 7, care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 8. Se aprobă planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclul superior al liceului, 
filiera tehnologică – rutele directă şi progresivă de calificare profesională. Aceste planuri-
cadru sunt cuprinse în Anexa 8, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 9. – (1) Începând cu anul şcolar 2006-2007, pentru învăţământul seral, la clasele a 
IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera teoretică, se aplică planurile-cadru prevăzute în 
Anexa 2 a prezentului ordin.  

(2) În anul şcolar 2006-2007, pentru învăţământul seral, la clasele a XI-a – a XIII-a, 
filiera teoretică, toate profilurile şi specializările, se aplică în continuare planurile-cadru aprobate 
în Anexa 1 a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării  nr. 3680/18.04.2001. 

(3) Începând cu anul şcolar 2007-2008, planurile-cadru pentru învăţământ seral, 
prevăzute în Anexa 2 la prezentul ordin, se aplică progresiv la clasele a XI-a – XIII-a din 
cadrul filierei teoretice. 

Art. 10. – (1) Începând cu anul şcolar 2006-2007, pentru învăţământul seral, la clasele a 
IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, se aplică planurile-cadru prevăzute 
în Anexa 5 a prezentului ordin, iar la clasele a IX-a şi a X-a, şcoala de arte şi meserii, se 
aplică planurile-cadru prevăzute în Anexa 6 a prezentului ordin. 

(2) În anul şcolar 2006-2007, pentru învăţământul seral, la clasele a XI-a – a XIII-a, 
liceu tehnologic, toate profilurile şi specializările, se aplică în continuare planurile-cadru de 
învăţământ pentru liceu – filiera tehnologică, învăţământ seral, aprobate în Anexele 1 şi 2 ale 
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3680/ 18.04.2001. Aceste planuri-cadru se 
aplică în conformitate cu precizările din Anexa 1 a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării 
nr. 4997/ 22.09.2005. 

(3) Începând cu anul şcolar 2007-2008, planurile-cadru pentru învăţământ seral, 
filiera tehnologică, prevăzute în Anexele 5 şi 8 ale prezentului ordin, se aplică progresiv la 
clasele a XI-a – a XIII-a, ruta directă de calificare profesională. 

Art. 11. Începând cu anul şcolar 2006-2007, pentru învăţământul seral, anul de 
completare, se aplică planurile-cadru prevăzute în Anexa 7 a prezentului ordin. 

Art. 12. Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2006-2007, pentru învăţământul 
seral, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, 
se aplică planurile-cadru prevăzute în Anexa 8 a prezentului ordin. 
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Art. 13. – (1) Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral, la toate 
filierele, profilurile/ specializările, respectiv domeniile de pregătire/ calificările, care 
organizează învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, cuprind, în cadrul ariei curriculare 
Limbă şi comunicare, disciplina Limba şi literatura maternă. 

(2) Disciplinelor Limba şi literatura maternă şi Limba şi literatura română li se 
alocă acelaşi număr de ore, cu aceeaşi poziţie în planul-cadru (în trunchiul comun sau în 
curriculumul diferenţiat. 

(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, studiul celei de a doua 
limbi moderne este la decizia şcolii. 

Art. 14. Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Învăţământ în 
Limbile Minorităţilor, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Centrul Naţional de Dezvoltare 
a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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