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ORDIN 

privind aplicarea programului “A doua șansă” 

În baza art.29, alin.(4) și art. 30, alin.(2) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, 

În conformitate cu prevederile art.1. ale Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind 

aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ,  

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

emite prezentul ordin: 

 

  Art.1. -  Se aprobă Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul 

programului „A doua şansă” - învăţământ primar, prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

Art.2. –  Se aprobă planul-cadru de învăţământ pentru programul “A doua şansă” - 

învăţământ primar, prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art.3. -  Se aprobă Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul 

programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, prevăzută în Anexa 3, care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.4. –  Se aprobă planul-cadru de învăţământ pentru programul “A doua şansă” pentru 

învăţământul secundar inferior, prevăzut în Anexa 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art.5. – (1) Metodologiile şi planurile-cadru aprobate prin prezentul ordin se aplică începând 

cu anul şcolar 2011-2012. 

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 2268/28.09.2007 privind aplicarea Programului “A doua șansă”, 

cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

789/21.11.2007. 

Art.6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



  

 

Art.7. - Direcţia Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală 

Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul și Partenerii Sociali, Direcţia Generală 

Management, Resurselor Umane și Rețea Școlară, Direcţia Generală Economic, Finanțe, Resurse 

Umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Institutul de Științe 

ale Educației, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ 

implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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