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Catre
INSPECTORATUL COLAR AL JUDE ULUI......
In aten ia doamnei/domnului inspector scolar general

In vederea clarificarii modalit ii de aplicare a actelor normative in vigoare, in cazul înv mântului
liceal  — filiera tehnologic , forma de inv mânt seral, pentru anul scolar 2007-2008, facem urmatoarele
precizari:

1) la ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a, a X-a si a Xl-a — semestrul I), in anul scolar 2007-
2008 se aplica planul-cadru prevazut in Anexa 5 a Ordinului M.Ed.C. nr.4051/24.05.2006;

2) la ciclul superior, pentru ruta directa de profesionalizare (clasele a Xl-a — semestrul al Il-lea, a
Xll-a si a XIII-a) si pentru ruta progresiva de profesionalizare (clasele a Xll-a — semestrul al Il-lea, a Xlll-a si
a XlV-a), incepand cu anul scolar 2007-2008, se aplica, progresiv, planul-cadru prevazut in Anexa 8 a
Ordinului M.Ed.C nr.4051/24.05.2006;

3) pentru curriculumul diferen iat prev zut in aceste planuri - cadru la cultura de specialitate si
pregatirea practica din cadrul ariei curriculare „Tehnologii" se aplica planurile de învatamant si programele
scolare aprobate pentru înv mântul liceal — filiera tehnologica, forma de invatamant de zi, atat pentru
ciclul inferior, cat si pentru ciclul superior al liceului;

4) distribu ia pe ani de studiu a modulelor pentru cultura de specialitate din aria curriculara
„Tehnologii", precum si numarul de ore corespunzatoare acestora se stabilesc de catre fiecare unitate de
înv mânt care scolarizeaza clase de înv mânt liceal — filiera tehnologica - forma de invatamant seral,
cu conditia:

• parcurgerii integrale a curriculumului corespunzator înv mântului liceal - forma de
invatamant de zi, pentru ciclul inferior, respectiv superior al liceului;

• respect rii numarului total de ore alocat ariei curriculare „Tehnologii" prin planurile cadru.
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