ORDIN nr. 3.500 din 29 martie 2018
privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de
specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică
din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a
ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea
practică din aria curriculară Tehnologii şi stagiul de pregătire
practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a
învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720
ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera
tehnologică)
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2018
Data intrarii in vigoare : 22 mai 2018
În temeiul prevederilor:
- art. 33 alin. (2) şi art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de
învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;
– Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.152/2014
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XIa;
– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.
3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare,
pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a
XI-a-a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică, cursuri de zi şi seral;
– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în
sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu
modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate,
pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria
curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a ciclul superior al liceului
- filiera tehnologică, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate,
pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria

curriculară Tehnologii pentru clasa a XII-a ciclul superior al
liceului-filiera tehnologică, prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă planurile de învăţământ pentru pregătirea practică din
aria curriculară Tehnologii şi pentru stagiul de pregătire practică curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasa a XI-a învăţământ
profesional, prevăzute în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă planurile de învăţământ pentru stagiile de pregătire
practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului filiera tehnologică), prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 5
Planurile de învăţământ menţionate la art. 1, 3 şi 4 se aplică
începând cu anul şcolar 2018-2019.
ART. 6
Planurile de învăţământ menţionate la art. 2 se aplică începând cu
anul şcolar 2019-2020.
ART. 7
Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie
permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi
unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 432 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru
relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti,
şos. Panduri nr. 1.
ART. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,
Valentin Popa
Bucureşti, 29 martie 2018.
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