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ORDIN 

privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în 
dezvoltare locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică 

și pentru clasa a XI-a învățământ profesional 
 

În temeiul prevederilor: 
- Art. 64, art.65 alin. (3), (5) și (51) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului educației naționale nr. 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de 
învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a; 
- Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3412/2009 privind aprobarea planurilor-
cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și 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 
și pentru clasele a XI-a – a XII-a și a XII-a/a XIII-a ,ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri 
de zi și seral*; 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare; 
 

Ministrul Educației Naționale emite prezentul  
ORDIN: 

 

Art. 1. Se aprobă Orientările metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în 
dezvoltare locală pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică și 
pentru clasa a XI-a învățământ profesional, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
Art. 2. Curriculumul în dezvoltare locală elaborat conform orientărilor metodologice generale 
aprobate prin prezentul ordin se va aplica de către unitatea de învățământ începând cu anul 
școlar 2018-2019 la clasele a XI-a ciclul superior al liceului filiera tehnologică și a XI-a învățământ 
profesional. 
Art. 3. Curriculumul în dezvoltare locală elaborat conform orientărilor metodologice generale 
aprobate prin prezentul ordin se va aplica de către unitatea de învățământ începând cu anul 
școlar 2019-2020 la clasa a XII-a ciclul superior al liceului filiera tehnologică. 
Art. 4. Prevederile ordinului ministrului educației cercetării și tineretului nr. 4338/2008 referitor 
la aprobarea reperelor metodologice privind elaborarea curriculumului în dezvoltare locală în 
învățământul profesional și tehnic, rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care 
în anul școlar 2018-2019 se află în: 

a) clasa a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi și seral 
b) clasa a XIII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri seral 

Art. 5. Direcţia generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția Minorități, 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare și 
unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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