
  

 
       

privind aprobarea programelor şcolare
“A doua şansă”- în

 
În conformitate cu prevederile Legii î

şi completările ulterioare,  
 În baza Ordinului M.Ed.C. nr.5333/25
învăţământ secundar inferior, în anul şcolar 20

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 223
Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi com
 

Ministrul E
 

emite pr
 

Art.1. –    Se aprobă Nota privind curr
“A doua şansă” - învăţământ secundar infe
integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. –    Se aprobă programele şcola
în cadrul programului „A doua şansă” – î
prevăzute în Anexa 2, care face parte integran

Art.3. – (1) În anul şcolar 2005-2006
învăţământ secundar inferior, se aplică progra

(2) Anii III şi IV din programul „A
conform planului cadru aprobat prin Ordin
aferente. 

Art.4. - Direcţia Generală Învăţământ
Minorităţilor, Consiliul Naţional pentru Curr
Bucureşti şi unităţile de învăţământ implicate 
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O R D I N 
 pentru educaţia de bază din cadrul programului   
văţământ secundar inferior  

nvăţământului nr. 84 / 1995, republicată, cu modificările 

.10.2005 privind aplicarea programului „A doua şansă” – 
05 – 2006, 
 / 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

pletările ulterioare, 

ducaţiei  şi  Cercetării 

ezentul ordin:   

iculumul pentru educaţia de bază  din cadrul programului 
rior. Nota este prevăzută în Anexa 1, care face parte 

re, prin care se realizează completarea educaţiei de bază 
nvăţământ secundar inferior. Programele şcolare sunt 
tă din prezentul ordin. 
, la anii I – II din cadrul programului „A doua şansă” – 
mele şcolare, prevăzute în Anexa 2 a prezentului ordin. 
 doua şansă” funcţionează, în anul şcolar 2005-2006, 
ul M.E.N. nr.4231/18.08.1999 şi programelor şcolare 

 Preuniversitar, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile 
iculum, inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului 
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

inistru, 
 

IL HĂRDĂU 

                           




