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R  O  M  Â  N  I  A  
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 
CABINET MINISTRU 

 
 

O R D I N  
 
cu privire la aprobarea disciplinelor de specializare din curriculumul diferenţiat 

pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului,  
filiera vocaţională  

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

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

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
emite prezentul ordin: 

Art.1. Se aprobă disciplinele de specializare din curriculumul diferenţiat 
pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională. Lista 
acestor discipline şi alocările orare corespunzătoare sunt cuprinse în Anexa 1, care face 
parte integrantă din prezentul ordin.  

Art.2. Se aprobă disciplinele de specializare din curriculumul diferenţiat 
pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională. Lista 
acestor discipline şi alocările orare corespunzătoare sunt cuprinse în Anexa 2, care 
face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art.3. Prevederile prezentului ordin se aplică, începând cu anul şcolar 2009-2010, 
la clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera vocaţională –  
conform specializării.  

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă următoarele 
ordine ale ministrului educaţiei:  

a) ordinul nr. 4072/22.06.2004 privind aprobarea disciplinelor de specialitate 
din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a X-a, liceu – filiera vocaţională, 
profilurile artistic, pedagogic, sportiv şi teologic;  

b) ordinul nr. 5152/19.09.2006 pentru modificarea structurii educaţiei 
artistice specializate, parte a curriculumului diferenţiat din planurile-cadru de învăţământ 
pentru clasele a IX-a – a X-a şi a XI-a – a XII-a, liceu, filiera vocaţională, profil artistic, 
specializările muzică şi arta actorului, aprobate în Anexa 3 la O.M. nr. 5723/23.12.2003, 
în Anexa 1 la O.M. nr. 4072/22.06.2004 şi în Anexa 3 la O.M. nr. 5718/22.12.2005;  

c) ordinul nr. 1165/28.05.2007 pentru modificarea anexei 3.17 a ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5718/22.12.2005, cu privire la 
aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. 
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Art.5. (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.6. 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 
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