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cu privire la aprobarea programelor
liceului, la: Limba engleză (limba mo

teoretică şi vocaţională; Limba franceză
filierele teoretică şi vocaţională; Literatu

filologie şi filiera vocaţională

 În conformitate cu prevederile 
şi completările ulterioare, 

 În temeiul Hotărârii Guvernului 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu m

MINISTRUL
em

Art. 1. – (1) Se aprobă program
liceului, la: Limba engleză  (limba modern
vocaţională; Limba franceză (limba moder
vocaţională; Literatură universală, filier
vocaţională, profil teologic, specializarea 
care face parte integrată din prezentul ord

(2) Programele şcolare din Anexa 
specializării, la clasa a XI-a, începând cu
2007-2008.  

(3) În anul şcolar 2006-2007, la cl
modernă 2, limba modernă 3 – se aplică 
naţionale nr. 4923/ 18.10.2000, iar pentru
modernă 3 – se aplică programele şcolare
05.10.2000 şi modificate prin ordinul min

Art. 2. Direcţia Generală Învăţă
inspectoratele şcolare, unităţile de învăţă
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 şcolare pentru clasele a XI-a – a XII-a, ciclul superior al 
dernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3) – filierele 
 (limba modernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3) – 

ră universală – filiera teoretică, profil umanist, specializarea 
, profil teologic, specializarea teologie unitariană 

 

Legii învăţământului nr.84/ 1995, republicată, cu modificările 

României nr.223/ 2005, privind organizarea şi funcţionarea 
odificările şi completările ulterioare, 

 

 EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
ite prezentul ordin: 

 

ele şcolare pentru clasele a XI-a – a XII-a, ciclul superior al 
ă 1, limba modernă 2, limba modernă 3) – filierele teoretică şi 
nă 1, limba modernă 2, limba modernă 3) – filierele teoretică şi 
a teoretică, profil umanist, specializarea filologie şi filiera 
teologie unitariană. Aceste programe sunt cuprinse în Anexa, 
in.  
la prezentul ordin se aplică corespunzător filierei, profilului, 
 anul şcolar 2006-2007, şi integral, începând cu anul şcolar 

asa a XII-a, pentru Limba engleză – limba modernă 1, limba 
programele şcolare aprobate prin ordinul ministrului educaţiei 

 Limba franceză – limba modernă 1, limba modernă 2, limba 
 aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4805/ 
istrului educaţiei şi cercetării nr. 3915/ 31.05.2001.  

mânt Preuniversitar, Consiliul Naţional pentru Curriculum, 
mânt liceal duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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