
Ministerul Educatiei Nationale  

Ordinul Nr.4437/2014 pentru aprobarea precizărilor privind programele şcolare în învăţământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special, începând cu anul 
şcolar 2014-2015, precum şi pentru aprobarea programei şcolare pentru Consiliere şi orientare, 
curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, 
a X-a şi a XI-a 

DOCUMENT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694/23.09.2014 
 
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 
 
Art. 1. 
Se aprobă Precizările privind programele şcolare pentru cultură generală care se aplică în învăţământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, începând cu anul şcolar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 2. 
Se aprobă Precizările privind programele şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din 
aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică CDL, care se aplică la clasa a IX-a în 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 3. 
Pentru învăţământul profesional special, clasele a IX-a, a X-a, a XI–a şi a XII-a, pentru fiecare disciplină din planul-cadru, 
comisiile interne de evaluare continuă propun, în raport cu tipul de deficienţă/dizabilitate, adaptări curriculare ale 
programelor şcolare utilizate în învăţământul special, clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, în 
vederea aplicării în fiecare dintre cei 4 ani de studiu din învăţământul profesional. 
 
Art. 4 
Se aprobă Programa şcolară pentru Consiliere şi orientare, curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
 
Art. 5. 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Art. 6 
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, 
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul 
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al 
municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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