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privind mAsuri de aplicare şi corelare a planurilor de tnviţlmlnt pentru tnviţlmlntul profesional, 
llceal - flUera tehnologicA şf postllceal cu structura anului şcolar 2021-2022 

Avind in 'tedere prevederile~ 
- art. 33alln. (2), art 64 alin. (2) şi art. 65 alin, (1)dln Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile şi completArile 

ulterioare: 
- Ordinului ministrului educaVel nr. 3.24312021 privind structura anului şcolar 2021-2022; 
- Ordinului ministrului educaţiei, cerceU.ril şi lnovAril nr. 3.41112009 privind aprobarea planurilor-cadru de TnvAtAmAnt 

pentru clasa a IX-a. ciclul inferior al liceului, filiera tehnologiei, rnvAţAmAnl de ti ştlnv.lţamânt seral: 
-Ordinului ministrului educaţiei, cercetjrll, llneretulul şi sportului nr; 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de 

rnvAţAmAnl pentru clasa a X-a. clclullnferior al liceului. filiera tehnologiei, TnvâjAmAnt de zi şl lnvAţAmănl seral: 
- Ordinului ministrului educatiei, cercetArii şi lnovlrll nr. 3.41212009 privind aprobarea planurilor-cadru de Tnvâţ.AmAnt 

pentru clasa a X-a. şcoala de arte şi meserfl, pentru clasa a X-a. ciclul Inferior al liceului, filiera tehnologicA, ruta directa de calificare, 
pentru clasa a Xl-a, anul de completare. precum şi penltU desele a Xl-a-& Xli-a şi a Xll-tl/a XIII -a. cleiul superior al liceului, filiera 
tehnologlcâ, CtJt$Url de zJ şi seral: 

- Ordinului ministrului educatiei na\ionale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de TnvAţămAnt pentru 
rnvătAmAntul profesional de stat cu durata de 3 ani. clasele a IX-a. a X-a şi a Xl-a, 

Tn temeiul prevederilor ett. 13 alfn. (3) din Hotlrtrea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi functionarea 
Ministerului Educaţiei. 

ministrul educaCiel emite prezentul ordin. 

Art. 1.-Tn anul şcolar 2021-2022, pentru clasele a Xll~a zi 
şi a Xlll·a seral dln lnva,amAnlulllceal - fillera tehnologică , ale 
caror ptanurH:adru de ln..,aţamAnt ln vigoare prevad un numar 
mal mic de 37 de saptamanl. se aproba organizarea procesului 
de invatâmAnt cu mentinerea sln.;cturil, a numarului total de 
ore/s.AptamanA şi a numArului de sAptAmAnl alocate staglilor de 
pregAtire practJcA prevăzute tn planurile-cadru de TnvâţămAnt Tn 
vigoare. dar cu reducerea numArului de stpttmânl de cursuri 
pentru disciplinele fi modulele din ariile corrlculare, corelat cu 
structura anului şcolar 2021-2022, aprobatA prin Ordinul 
ministrului educapel nr. 3.24312021, astfel: 

a) pentru clasa a Xli-a fnvăţAmAnt zi: 
(1) 27 de saptamani de pregaUre teoretica şi pregatlre 

practica; 
(11) 5 sâpiAmAnl de stagii de pregAUre pt'8ctic:A; 

b) pentru clasa a Xlii-a TnvAJâmAnt seral: 
(i) 27 de stptamanl de pregAtire teoretlc4 şi pregatire 

practica; 
(11) 5 saptamAnl de stagii de pregatire practica. 

Art. 2. - ln anul şcolar 2021-2022, pentru clasele din 
rnvAţAmAnlul llceal - filiera tehnologică, rnvAţămănl de zi, cu 
excep~a claselor enumerate la art. 1, şi pentru clasele din 
rnvaţAmAnlul profesional, ale căror planuri-cadru de TnvlţâmAnt 
rn vigoare prevAd un numar mal mare de 37 de dptamAnl, se 
aprobA organiZarea procesului. de invltlmAnt cu menţinerea 
structurii, a numârulullotal de ore/slpt6mAn8 ~ a numArului de 
uptamAnl alocate ataglllor de pregAtire practlci prevJzute fn 
planurile-cadru de tnvlţAmânl ln vigoare. dar cu reducerea 
numArului de siiptamAnl de cursuri pentru disciplinele şi 
modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului şcolar 
2021-2022, aprobată prin Ordinul mJn[slrului educaţiei 
nr. 3.24312021, astfel: 

a) pentru clasa a lX-a liceu - filiera tehnologicA: 
(1) 34 de sApttmAnl de pregAtire teoretici şi pregAUre 

praetict: 
(li) 3 dptamanl de stagii de pregAtire practică; 

b) pentru clasa a X·a liceu -filiera tehnologk:a: 
(1) 34 de saptamânl de pregAtire teoretJca '' pregatire 

practica; 
(il) 3 sAptâmânl de stagii de pregătire practică; 

c) pentru clasa a Xl-a liceu- filiera tehnologlcâ, profil Tehnic 
şi Resurse naturale şi protecţia mediului: 

(i) 32 de sâpl4mAnl de pregătire teoretică şi pregAtire 
practicA; 

(11) 5 $âptamănl de stagii de pregatire practJca; 
d) pentru clasa a Xl-a liceu - filiera tehnologică, profil 

Servicii: 
(1) 33 de sApiAmAnl de prega!lre teoreticA şi pregAtire 

practicA: 
«1) 4 sâptamAnl de stagii de pregAtire practicA: 

e) pentru clasa a IX·a Tnvatamtnl profesional: 
(i) 32 de saptamAnl de pregAtire teorelica şi pregătire 

practica slptămlnalâ; 
(il) 5 dptlmănl de stagii de pregAtire practică; 

r) pentru clasa a X-a tnvAtămAnl profesional: 
(1) 28 de săpi.AmAnl de pregAtire teoretica şi pregAtire 

pracllcA: 
(il) 9 sAptAmânl de stagii de pregătire practică; 

g) pentru clasa a Xl-a tnvttamânt profesional: 
(1) 27 de sAptAmini de pregAtire teoretica şi pregAtire 

practica: 
(li) 10 stptArnAnl de stagii de pregAtire pracuca. 

Ari. 3. - ln anul şcolar 2021-2022, pentru clasele din 
lnvăţâmantulllceal- filleta teMologldl, forma de Tn~~AţAmAnt seraJ, 
cu excep~a claselor a Xlii-a, se respectă numArul de sAptamAnl 
de a.~rsuri slablllt prin planurile-cadru de rnvAtamant fn vigoare. 

A.rl 4. -ln anul şcolar 2021-2022, pentru invAţlmtntul 
special - clasele a IX·a-a Xl-a, ciclul Inferior al liceului. filiera 
tehnologică, se respectA numArul de sAptamini de cursuri 
stabilit ptin planurile-cadru de Jndţamlnt Tn vigoare. 

Art. 5. - Stagiile de pregAtire practica Tn tnvA,amânlul 
profesional şi tehnic pentru care au optat absolvenpi ciclului 
Inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore. se 
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desfăşoară in periaada propusă de unllatea de lnvă!ătmlnt cumcularli Tehnologii este corelat cu numarul de sliplămânl 
organtzatoare şi aprobatll de Inspectoratul şcolar, conform prevllzul In structura anului şcolar 2021-2022, aprobata prin 
structurii anului şcolar, cu respectarea vşcantelo:>r. Ordinul ministrului educatiei nr. 3.24al2021, şi este prevllzotln 
~· .6.- In anul şcc!ar 2021-2022, pentru Tnvllţlmânlul anexa nr, L . . . . 

·posUfc:eal;·şcoală PO!IIIieea!ii.Şi 1Coalll·d~malştri;·se·respe~·- -Ark·.g;-- ·Pentru domenlllefca11Ad!r!1~ dobăndl!e···prlro········ 
numărul da silpl~mănl de cursu!l stabilit prin planurile de tnviltămi!ntul profesional la care modulele nu se desfă~oarll cu 
lnvillllmilnt In vigoare. . .. . . . un număr constant de ore pe intreaga durată a. anului şcolar, 

A.rt. 7. - Pentru domenllle/callfic:lliile dobăndlle prin numlind de ore al fled!rul medul pentru ţutlura de $pecialltate şi 
Tnvi!liimântulliceal - filiera lehnologlcă şi prlnlnvl!tămllntul pregâllrea practică sl!plllmânaiD din aria curricularll Tehno!!lgll 
profesional, !a care modul.;leldlsclplînele se desllişoarll cu un este corelat cu numărul de Sâplllmăni prevăzut ln structura 
număr constanlde ore pe intreaga duraU! a anului şcolar, se anului şcolar 2021-2022, aprobală prin Ordinul ministrului 
reduce proportional numărul de. ore !!l . fielll!ruil~ecărer educaVIll nr. 3.24312021, şi es.te PIJ!'IIllzul In amtx;a nr. 2. 
modul/discipline corelat cu num~rul de săptllmllnl prevllzutln Ari. 10. -Anexele nr. 1 şi 2') lac parte lntegranlă din 
structura .anului şcolar 2021-2022, eprobaUI prin Ordinul prezentul ordin. . . 
mtnrstrulul.educatlel nr. 3,24312021. . . . Ari. 11. - Oireellile de specialitate dln cadrul Ministerului 

Art, Se -" Pentru domenlllelcl!llficările dobandlle prin Educal(el, lnspectqralete şcolare judelene/al municipîUiul 
tnv~ţămllntuJ Uceal tehnolo:>glc la care modulele nu se Bucureşti şlunifăPIEI de lnva\âmânt profesion;il ş11!1tlnlc duc la 
desfilşpară cu un nufl"lăr constant de ore pe intreaga durată a indeplinire prevederile prezentului ordin. 
anului şcolar, numărul de ore al fiecărui medul pentru cultura de Ar!. 12. - Prmenlul ordin se publlc:llln Monitorul Olfclal al 
sPJicialllate şi pregaUrea praclld! săpfămănala din aria Romaniei, Partea 1. 

Bucureşti, 15 aprll[e 2021. 
Nr. 3.674. 

p. Ministrul educa!lel, 
Glgel Peraschlv, 
secretat de stai 

') i\J1el«<le .ru. 1 fi z.., publică ln MoliliOI'Ill Ofidi!lol RQinJ!nkli, Pa~.,.l. nr. 4S! bi$, "'"'"' pollle oen~ dela C:onlrulpen1ru rela!Jl"" publi<lllll! 
acgloiAutonomo ~1 Ofl<lol', BuCIJtOfU. "'"' Panduri nr. ,, I~~<»P3nd cu dota de 15.05,2021, publica~ .. " va pe! .. •chllJjlona do la Biroul J)tl~IIU rei•IR cu 
ş:~ublicul din Str;. Pnroulul nr. 65, lnlmrea A. soctorul ·1, Bucttroşu, 

,,,. 
MONITORUL. 
O t' 1~1 AL 

.MonliOI'Ill OJ!<fa1• R.A., Sir. Pon:ulul nt. 65, 50<lorul 1, J!li!lii"*U: O 12329 
C.I.F. Ro.l27282., IBAN: R05SRNC:B00820067n10000.1 BCR 

~11!1#1: R012TREZ700!i06!JXlCXOOil531 DTCPt.IB ·(al-I n~î persoanelOr juridlaibutJ•tM>) 
Tol. 021,318.51 ·291150, 1•• Q21.31$.51.15; "''IUUII: marketino@!OI'IIC·ro· ww;t.ni<>ll!~o<~Jtorldal.ro 

~pâod CII delo .de 1.5,65.2021 od<ellll Bl!ouiul pe~ll:v relalfl.<U publi<UI "!!lo: 
S!r. Pa11:ulul 11(. 65,1nlrawaA, SO!:Ioruii,Bucur~: 0123.29. 

• .T•!· ~2ţ,4~1.0D.73, 1•• 021.4(1.1,~;71 ti 021,401.0~.12,_ 

https://mail.google.com/mail/u/O/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwLtkSCmFzNFCvxJWxSnFXkTtTg?projector=1 &messagePartld=0.1 111 


