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               CABINET MINISTRU                           

 
 

 

O R D I N 

privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea 

planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a –a XII-a,  

filiera vocațională, profilul pedagogic 

 

 În baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2012, privind luarea unor măsuri în 

domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor 

prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii, în perioada 1 ianuarie-31 

decembrie2013, 

 În conformitate cu prevederile Legii  nr. 63 / 2011, privind încadrarea şi 

salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile OMECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor 

măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, 

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/ 2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

emite prezentul ordin: 

Art. I. Ordinul nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ 

pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.  

2. În cuprinsul Ordinului nr. 5347/2011, denumirea ”Instrucțiuni privind organizarea 

și desfășurarea practicii pedagogice la liceele/clasele din filiera vocationala, profilul 

pedagogic” se înlocuiește cu ”Regulament privind organizarea și desfășurarea 

practicii pedagogice la liceele/clasele din filiera vocationala, profilul pedagogic”.  

3. În cuprinsul  Anexei 1 la Ordinul nr. 5347/2011 denumirea disciplinei „ Didactici 

inovative în viziune transdisciplinară” se modifică și se înlocuiește cu „ Didactici 

inovative”. 

4. Anexa 5 la Ordinul nr. 5347/2011  se modifică și se înlocuiește cu  Anexa nr. 1, care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.II.  - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă orice prevedere 

contrară. 
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Art.III.  Direcţia Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia 

Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Direcția Generală Management, 

Resurse Umane și Rețea Școlară Națională, inspectoratele școlare 

județene/inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ care 

școlarizează elevi în filiera vocațională, profil pedagogic, duc la îndeplinire 

prevederile prevederile prezentului ordin. 

 

 

Ministru, 

 

Remus PRICOPIE 

 

 

 

Bucureşti  

Nr.  4927                     

Data:  29.08.2013          
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Secretar de stat, Secretar de stat, 

Vasilica Ștefania DUMINICĂ András György KIRÁLY 

 

Secretar General Adjunct, 

Gabriel Liviu ISPAS 

 

Direcţia Generală Juridic 

 

Direcţia Generală Buget- Finanţe și Resurse 

Umane 

Director General , 

 

Lăcrămioara POP 

Director General, 

 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

Direcţia Generală Management, Resurse 

Umane și Rețea Școlară Națională 

Direcţia Generală Învăţământ 

în Limbile Minorităţilor 

Director General, 

Corina MARIN 

Director General, 

Domokos SZŐCS 

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe 

Tot Parcursul Vieţii 

Director General, Director General, 

Luciana-Simona VELEA Liliana PREOTEASA 

 

Aviz de legalitate, 

 




