LICEUL TEHNOLOGIC”SIMION LEONESCU”LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

LISTA
planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi utilizate în cadrul unităţii de
învăţământ,pe ultimul ciclu de învăţământ
 O.M.E.C.I. nr 3411 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor -cadru de
învăţământ pentru clasa a IX-a,ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică,învăţământ de zi şi învăţământ seral
 O.M.E.C.I. nr 3331 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ
pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică
comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera
tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral
 -Planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de
pregătire practică,din aria curriculară Tehnologii,pentru clasa a IX-a şi a X-a din
ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică-anexele 1 şi 3 la
O.M.E.C.I. nr 3331 din 25.02.2010
 O.M.E.C.T.S. nr 3081 din 27.01.2010 ,anexa 1 cu privire la aprobarea planului -cadru
de învăţământ pentru clasa a X-a,ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,
învăţământ de zi şi învăţământ seral
 O.M.E.C.I nr 3412 din 16.03.2009 anexa 1, privind aprobarea palnurilor -cadru de
învăţământ pentru clasa a X-a,şcoală de arte şi meserii;clasa a X-a,ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologică,ruta directă de calificare;clasa a XI-a,anul de
completare;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
 O.M.E.C.I.nr 3423 din 18.03.2009 anexa 2 privind aprobarea planurilor de
învăţământ pentru cultura de specialitate,pregătire practică şi stagii de pregătire
practică,din aria curriculară Tehnologii,pentru clasele a XI-a-a XII-a şia Xii-a-a
XIII-a,ciclul superior al liceului, filiera tehnologică,cursuri de zi
 O.M.E.C.I. nr 4857 din 31.08.2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru
clasa a IX-a ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,domeniile de pregătire de
bază,a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a
programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2.3 şi 3 avansat
pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversita
 O.M.E.C.T.S. nr 4463 din 12.07.2010 cu privire la aprobarea programelor şcolare
pentru cultura de specialitate, pregătirea practică săptămânală şi pregătirea practică
comasată pentru clasa a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera
tehnologică-domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar
 OMECT nr 1847 din 29.08.2007 referitor la aprobarea standardelor de pregătire
profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de
specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale
pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

1

LICEUL TEHNOLOGIC”SIMION LEONESCU”LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA















Ordinul M.E.C.I. nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare
pentru discipline de studiu din învăţământul liceal. Conform Art. 1, se
aprobă programele școlare pentru următoarele discipline de studiu din aria
curriculară ,,Limbă și comunicare”: Limba și literatura română pentru
clasele a IX-a și a X-a.Aceste programe școlare sunt cuprinse în Anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezentul ordin.
ORDIN nr. 3252/13.02.2006 cu privire la aprobarea programelor şcolare
pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului (aplicabile la clasa a XI-a,
ciclul superior al liceului, şi la clasa a XII-a, filiera tehnologică, ruta
progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare,
începând cu anul şcolar 2006-2007) - rectificat prin Nota nr.
28594/09.03.2006
ORDIN nr. 5959/22.12.2006, cu privire la aprobarea programelor şcolare
pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului. Se aplică începând cu
anul şcolar 2007-2008. Include lista programelor şcolare aprobate (anexa
1).Incepând cu anul școlar 2007-2008,la clasa aXII-a, ciclul superior al
liceului, și la clasa a XIII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare
profesională prin școala de arte și meserii și anul de completare, se aplică
programele școlare din Anexa 2 a prezentului ordin.
ORDIN nr. 3458/09.03.2004 privind aprobarea programelor şcolare pentru
clasa a IX-a de liceu şi a programelor şcolare ale disciplinelor de cultură
generală pentru şcoala de arte şi meserii.Cuprinde progam ele școlare pentru
Limba engleză, Istorie clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului.
ORDIN nr. 4598/31.08.2004 privind aprobarea programelor şcolare pentru
clasa a X-a de liceu şi a programelor şcolare de religie pentru clasa a X -a de
liceu şi de la şcoala de arte şi meserii.Lista programelor scolare pentru clasa
a X-a de liceu, aprobata prin prezentul ordin, este prezentata in Anexa 1 care
face parte integrantă din prezentul ordin.
ORDIN nr. 3488/23.03.2006 privind aprobarea programelor şcolare pentru
ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, la: Limba engleză (L1, L2),
Limba franceză (L1, L2), Limba germană (L1, L2), Limba italiană (L1, L2),
Limba rusă (L1, L2), Limba spaniolă (L1, L2); Tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor; Orientare şi consiliere vocaţională
ORDIN nr.5287/09.10.2006, cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru aria
curriculară „Consiliere şi orientare”, clasele a IX-a – a XII-a
Anexa la ordinul ministrului educatiei si cercetari i nr. 5287 / 09.10.2006
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