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R  O  M  Â  N  I  A  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 
CABINET MINISTRU 

 
 

 

 

 

ORDIN 
 

 

privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul special –  clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului,  

filiera tehnologică  
 

 

 

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

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/ 2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

emite prezentul ordin: 
 

 

Art.1. – (1) Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul 
special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică. 
Planul-cadru este cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

(2) Planul-cadru de învăţământ menţionat la alin. (1) se aplică la toate clasele 
din unităţile de învăţământ special, precum şi la clasele speciale compacte cu elevi 
cu dizabilităţi, integrate în unităţi de învăţământ de masă, cu excepţia claselor care 
utilizează planurile-cadru pentru învăţământul de masă. 

Art.2. Planul-cadru de învăţământ prevăzut în anexa la prezentul ordin se 
aplică, progresiv,  pentru învăţământul special – ciclul inferior al liceului, începând 
cu clasa a IX-a  din anul şcolar 2009-2010. 

Art.3. Planurile-cadru de învăţământ pentru şcoala de arte şi meserii şi anul de 
completare – învăţământ special, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei nr. 
3372/08.III.2004, sunt valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul 
şcolar 2009 – 2010 se află în: clasa a X-a, în clasa a XI-a şcoala de arte şi meserii, în 
perioada de instruire practică şi pregătire pentru examenul de absolvire. 
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Art.4. – (1) În cazul învăţământului special, ciclul inferior al liceului, filiera 
tehnologică, pentru care se organizează învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, 
în planurile-cadru pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, se include – 
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,  în trunchiul comun. 

Art.5. Activitatea cuprinsă în aria curriculară Consiliere şi orientare intră în 
atribuţiile personalului didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte. Activitatea 
dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat. 

Art.6. – (1) Planurile-cadru pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-
a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, includ religia ca disciplină şcolară, 
parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, 
alege pentru studiu religia şi confesiunea.  

(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate 
să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această 
disciplină. 

Art.7. (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se 
abrogă. 

Art.8. Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia 
Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală 
Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, Direcţia Generală Buget 
– Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în 
Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului 
Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

 

 

MINISTRU, 

ECATERINA ANDRONESCU 

 

 

Bucureşti 
Nr.: .....3414........... 

Data: ...16.III.2009 

 


