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Precizări pentru disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală/ Consiliere 

și Orientare/ Activitatea profesorului diriginte 

 

Aspecte referitaore la activitatea specifică funcției de diriginte: 

1. Programele școlare pentru disciplina  consiliere și dezvoltare personală -gimnaziu (cls V-

Vlll) sunt aprobate prin OMEN nr.3393/28.07.2017; 

 

2. Precizări cu privire la activitatea specifică funcției de diriginte -Nota MEN nr.38546/ 

13.09.2017; 

 

3. Activitatea dirigintelui cuprinde activitatea la clasă (o oră pe săptămână, consemnată  în 

condică), desfășurată conform programelor școlare pentru aria curriculară  Consiliere și 

orientare, pentru clasa pregătitoare și clasele l-Xll/ Xlll, și atribuțiile prevăzute în 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar și în 

OMENCS nr. 5132/ 2009 (activități de management al clasei, activități extracurriculare și 

extrașcolare, de consiliere și suport educațional pentru elevi și părinți etc.) 

Pentru învățământul preșcolar, primar și liceal, unde nu sunt prevăzute ore în planul-cadru 

pentru aria curriculară consiliere și orientare, se aplică prevederile din adresele MEN nr. 

46267/2010 (învățământ preșcolar), nr.44366/2010 (învățământ primar) și OMENCS nr. 

5132/2009 (învățământ liceal); 

 

4. La disciplina Consiliere și dezvoltare personală NU SE PUN NOTE; absențele se trec, 

după caz, în catalog la rubrica purtare/ consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare 

personală/ dirigenție (în cazul Programului ”A doua șansă” învățământ secundar inferior, 

activitatea este notată conform metodologiei abrobate prin OMECTS nr.5249/2011); 

 

5. PLANURI-CADRU, CURSURI DE ZI/ ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL: 

- Planuri - cadru pentru învățământul gimnazial aprobate prin OMENCS nr.3590/ 

5.04.2016, cu modificările și completările ulterioare (OMES 4221 /2018); 

- Planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul MENCS nr.3590/5.04.2016 se 

aplică la clasa a VIII-a, începând cu anul 2020-2021; 

 

6. PLANURI-CADRU,   CURSURI DE ZI ȘI SERAL -  INVAȚĂMÂNT LICEAL ȘI 

PROFESIONAL;  

- Ordinul  ministrului educației nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de 

învățământ pentru clasele a lX-a - a Xll-a  filiera teoretică și vocațională, cursuri de zi; 

- Ordinul ministrului educației nr.3411//16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de 

învățământ pentru clasa a lX-a, cicluI inferior al liceului, filiera  tehnologică, învățământ 

de zi și învățământ seral; 

- Ordinul ministrului educației nr. 3412/16.03.2016, privind aprobarea Planurilor-cadru de 

învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior 
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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; 

- Pentru învățământul seral, filiera tehnologică a liceului, prevederile OM nr.4051/2006 

cu privire la aprobarea Planurilor-cadru, rămân valabile pentru clasele a XI-a și a XII-

a, liceul tehnologic; 

 

7. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL: 

- OMEN 3152/2014, privind aprobarea Planurilor- cadru de învățământ profesional de 3 

ani; 

- OMEN 3218/2014, privind aprobarea Planului-cadru de învățământ profesional 

special; 

TOATE PLANURILE-CADRU pot fi accesate la adresa: http://programe.ise.ro/Actuale.aspx                                       

 

Inspector Școlar pentru Activități Extrașcolare, 

Luciana-Denisa Trăistaru 
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