CABINET MINISTRU

ORDIN
privind aprobarea programei școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal,
elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice – PROF POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS6.5,6.6, cod SMIS146587, al cărui beneficiar este
Ministerul Educației
Având în vedere:
- art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021 pentru proiectul Profesionalizarea carierei didactice –
PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este
Ministerul Educației,
- Referatul de aprobare nr. 5020/DGMRURS/21.10.2022 pentru proiectul de Ordin privind aprobarea
programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului
sistemic Profesionalizarea carierei didactice – PROF - POCU/904/6/25/Operatiune compozită OS 6.5,
6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației,
- Raportul Eurydice „Profesori în Europa – Carierele, evoluția și starea de bine”, martie 2021, ca
măsură - suport pentru statele europene privind reziliența emoțională în școli,
în temeiul prevederilor art. 13, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAȚIEI
emite prezentul ordin:
Art. 1. Se aprobă programa şcolară Managementul emoțiilor, din categoria curriculum la decizia școlii
pentru nivel liceal, cuprinsă în anexa 1, care este parte integrantă a prezentului ordin.
Art. 2. Programa școlară cuprinsă în prezentul ordin se aplică în sistemul de învățământ preuniversitar
în anul şcolar 2023-2024, ca ofertă naţională de curriculum la decizia şcolii sau în cadrul temelor
incluse în activitatea corespunzătoare disciplinelor de studiu din ariile curriculare Om și societate,
Consiliere și orientare și Limbă și comunicare, opțional integrat la nivelul acestor arii începând cu anul
școlar 2022 – 2023.
Art. 3. Direcția de Formare Continuă din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane și
Rețea Școlară, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, inspectoratele şcolare și unităţile de
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.
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