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ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CABINETUL  MINISTRULUI

                                         ORDIN
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare

pentru clasele I – a II-a, în condiţiile începerii învăţământului obligatoriu la vârsta de 6 ani

Având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului
nr. 84/1995,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
emite prezentul ordin :

Art. 1. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, cuprins în Anexa 1, care
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, pentru clasele cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, cuprins în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 3. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, pentru învăţământul
integrat de artă - muzică, cuprins în Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, pentru învăţământul
integrat sportiv, cuprins în Anexa 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5.  a) Se aprobă Programele şcolare pentru clasele I – a II-a, la disciplinele Limba şi literatura
română, Limba şi literatura croată, Limba şi literatura germană, Limba şi literatura maghiară, Limba
şi literatura romani, Limba şi literatura slovacă, Limba şi literatura turcă, Limba şi literatura română
pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor naţionale, Matematică, Cunoaşterea
mediului, Educaţie muzicală, Educaţie plastică, Educaţie fizică, Abilităţi practice. Programele şcolare
se află în Anexa 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

b) Se aprobă Activităţile trans-disciplinare pentru clasele I – a II-a, cuprinse în Anexa 6, care
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6.(1) În anul şcolar 2003-2004, la clasa I se aplică planurile-cadru de învăţământ şi programele
şcolare, cuprinse în Anexele 1, 2 3, 4, 5 şi 6 ale prezentului ordin.
(2) În anul şcolar 2003-2004, la clasa II-a se aplică în continuare Planul-cadru de învăţământ aprobat
prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3638/ 11.04.2001.
(3) În anul şcolar 2003-2004, la clasa a II-a se aplică în continuare Programele şcolare aprobate prin
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4263/ 29.07.1998 şi descongestionate conform Ordinului
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3915/ 31.05.2001.

Art.7. În anul şcolar 2004-2005, la clasele I şi a II-a se vor aplica integral planurile-cadru de
învăţământ şi programele şcolare, cuprinse în Anexele 1, 2 3, 4, 5 şi 6 ale prezentului ordin.

Art.8. În conformitate cu art.9 din Legea învăţământului 84/1995, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, “(1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional
includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor sau al
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tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea. (2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau
a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie”.

În această ultimă situaţie, elevul îşi va alege, în locul disciplinei Religie, o disciplină opţională.

Art.9. (1) La nivelul învăţământului obligatoriu, Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi
elevii - Trunchiul comun, reprezentată de numărul minim de ore prevăzut în planul-cadru pentru fiecare
disciplină. În orele de trunchi comun se va parcurge programa şcolară, cu excepţia elementelor notate cu
asterisc (*).
(2) Pentru acoperirea numărului minim sau, după caz, maxim de ore pe săptămână prevăzut prin Planul-
cadru, în oferta şcolii vor fi incluse, în funcţie de situaţie, ore reprezentând Curriculum la decizia şcolii,
care pot fi distribuite astfel: pentru Opţional, pentru Extindere sau pentru Aprofundare.
(3) Orele prevăzute în planul-cadru la fiecare disciplină, în plaja orară, peste numărul minim (dacă
există), pot fi alocate în schema orară pentru Extindere sau pentru Aprofundare.
(4) În cazul în care la un obiect de studiu se optează pentru Extindere, atunci programa şcolară se
parcurge în integralitatea ei, acoperind inclusiv elementele marcate prin asterisc (*).
(5) Orele pentru Aprofundare se alocă, prin oferta şcolii, pentru acei elevi/grupuri de elevi care în anii
şcolari anteriori nu au reuşit să dobândească achiziţiile minimale prevăzute de programa şcolară şi care,
ca urmare, necesită recuperare. În cazul opţiunii pentru Aprofundare, se vor afecta una sau mai multe ore
din plaja orară a disciplinei pentru parcurgerea programei de trunchi comun.
(6) Schemele orare ale claselor vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin o oră de Opţional, stabilită în
urma procesului de consultare a elevilor şi părinţilor.

Art.10.  Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.

Art.11. Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală pentru Învăţământ în
Limbile Minorităţilor şi Acces la Educaţie, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, inspectoratele şcolare judeţene şi al
Municipiului Bucureşti, conducerile şcolilor şi ale liceelor vor duce la îndeplinire prezentul Ordin.

MINISTRU,

Alexandru  ATHANASIU

Bucureşti

Nr. 4686

Data 05.08.2003



ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.   4686/ 05. 08.2003,
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a
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PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE  I – a II-a

ARIA CURRICULARĂ/ DISCIPLINA I II
I. Limbă şi comunicare 7-8 7-8

1. Limba şi literatura română 7-8 7-8
II. Matematică şi  Ştiinţe ale naturii 4-5 4-5

1. Matematică 3-4 3-4
2. Cunoaşterea mediului 1 1

III. Om şi societate 1 1
1. Religie 1 1

IV. Arte 2-3 2-3
1. Educaţie muzicală 1-2 1-2
2. Educaţie plastică 1-2 1-2

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2-3
1. Educaţie fizică 2-3 2-3

VI. Tehnologii 1-2 1-2
1. Abilităţi practice 1-2 1-2

VII. Consiliere şi orientare 0-1 0-1
NUMĂR TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN 17 17

DISCIPLINE OPŢIONALE 1-3 1-3

NUMĂR MINIM DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 18 18

NUMĂR MAXIM DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 20 20

NOTA: În şcolile sau clasele cu predare în limba română, elevii aparţinând minorităţilor
naţionale pot studia, în condiţiile legii, disciplina Limba şi literatura maternă. Numărul de ore
afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe săptămână, în fiecare an de studiu. Aceste ore intră în
trunchiul comun şi sunt incluse în schemele orare ale şcolilor respective. În aceste condiţii,
numărul total de ore pe săptămână poate depăşi, pentru aceşti elevi, numărul maxim prevăzut în
tabelul de mai sus.



ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.   4686 /05.08.2003,
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a

_____________________________________________________________________________
Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

4

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE   I – a II-a
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

ARIA CURRICULARĂ/ DISCIPLINA I II
I. Limbă şi comunicare 11-12 11-12

1. Limba şi literatura română 4 4
2. Limba şi literatura maternă 7-8 7-8

II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii 4-5 4-5
1. Matematică 3-4 3-4
2. Cunoaşterea mediului 1 1

III. Om şi societate 1 1
1. Religie 1 1

IV. Arte 2-3 2-3
1. Educaţie muzicală 1-2 1-2
2. Educaţie plastică 1-2 1-2

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2-3
1. Educaţie fizică 2-3 2-3

VI. Tehnologii 1-2 1-2
1. Abilităţi practice 1-2 1-2

VII. Consiliere şi orientare 0-1 0-1
NUMĂR TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN 21 21

DISCIPLINE OPŢIONALE 1-3 1-3

NUMĂR MINIM DE ORE  PE SĂPTĂMÂNĂ 22 22

NUMĂR MAXIM DE ORE  PE SĂPTĂMÂNĂ 24 24

NOTĂ: Planul cadru de mai sus se aplică la toate grupele, clasele, secţiile şi unităţile
şcolare cu predare în limbile minorităţilor naţionale.



ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.  4686/05.08.2003,
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a
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PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE   I – a II-a
ÎNVĂŢĂMÂNT INTEGRAT DE ARTĂ - MUZICĂ

ARIA CURRICULARĂ/ DISCIPLINA I II
I. Limbă şi comunicare 7-8 7-8

1. Limba şi literatura română 7-8 7-8
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii 4-5 4-5

1. Matematică 3-4 3-4
2. Cunoaşterea mediului 1 1

III. Om şi societate 1 1
1. Religie 1 1

IV. Arte 5-6 5-6
1. Educaţie muzicală  specializată 4-5 4-5
2. Educaţie plastică 1-2 1-2

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2-3
1. Educaţie fizică 2-3 2-3

VI. Tehnologii 0-1 0-1
1. Abilităţi practice 0-1 0-1

VII. Consiliere şi orientare 0-1 0-1
NUMĂR TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN 19 19

DISCIPLINE OPŢIONALE 1-3 1-3

NUMĂR MINIM DE ORE PE ĂPTĂMÂNĂ 20 20

NUMĂR MAXIM DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 22 22

EDUCAŢIA MUZICALĂ SPECIALIZATĂ

pentru învăţământul integrat şi suplimentar de artă - muzică

OBIECTUL DE STUDIU I II
Instrument 2-3 2-3
Teorie - solfegiu - dicteu 2 2
TOTAL ORE 4-5 4-5

PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LA ŞCOLILE CU PROGRAM INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR DE ARTĂ - MUZICA

1. La şcolile cu program suplimentar de artă – muzică elevii urmează doar pregătirea de specialitate
muzicală, conform numărului de ore precizat în tabelul referitor la Educaţia muzicală specializată.
Disciplinele de cultură generală se studiază la şcoala generală pe care o frecventează elevul în mod
obişnuit.
2. Şcolile şi liceele cu program integrat de artă pot să şcolarizeze în regim suplimentar elevi din clasele
I – a II-a, în limita cifrei de şcolarizare aprobate conform reglementărilor în vigoare.

3. Admiterea în şcolile cu program integrat şi suplimentar de artă se face pe baza probelor de aptitudini
specifice, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor şi liceelor de artă.



ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.  4686/05.08.2003,
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a
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4.  Pentru şcolile cu program integrat şi suplimentar de artă – muzică:
a) Orele de instrument se predau individual.
b) Orele de teorie – solfegiu - dicteu se predau pe grupe.
5. Orele de teorie – solfegiu - dicteu se studiază conform planului - cadru de către elevii claselor I - a II-a,
de la toate instrumentele.
6. a) Studiul pianului şi al viorii se face începând cu clasa I.
b) Se pot organiza, cu avizul Inspectoratului şcolar, grupe pregătitoare pentru iniţiere muzicală a copiilor
de vârstă preşcolară, în vederea admiterii în clasa I.
7. a) Toţi elevii şcolilor şi liceelor de muzică ( cu excepţia elevilor care studiază ca instrument pianul),
începând cu al doilea an de studiu instrumental, se vor pregăti şi cu profesorul acompaniator-corepetitor
pentru examene, verificări, audiţii, concursuri.
b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda această disciplină dacă din foaia matricolă care însoţeşte
diploma de licenţă reiese că a absolvit cu examen disciplina pian. Profesorul acompaniator-corepetitor este
normat cu 3 elevi pe oră, elevul având dreptul la 1/3 ore corepetiţie pe săptămână.
8. La instrument se susţin verificări la sfârşitul semestrului I şi examen la sfârşitul fiecărui an şcolar, începând
cu al doilea an de studiu.
9. Precizările privind aplicarea planului – cadru de învăţământ la şcolile cu program integral şi
suplimentar de artă - muzică sunt parte integrantă din planul de învăţământ şi sunt valabile şi în şcoli în
care predarea se face în limbi ale minorităţilor naţionale.



ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.  4686/05.08.2003,
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a
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PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE   I – a II-a
ÎNVĂŢĂMÂNT INTEGRAT SPORTIV

ARIA CURRICULARĂ/ DISCIPLINA I II
I. Limbă şi comunicare 7-8 7-8

1. Limba şi literatura română 7-8 7-8
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii 4-5 4-5

1. Matematică 3-4 3-4
2. Cunoaşterea mediului 1 1

III. Om şi societate 1 1
1. Religie 1 1

IV. Arte 2-3 2-3
1. Educaţie muzicală 1-2 1-2
2. Educaţie plastică 1-2 1-2

V. Educaţie fizică şi sport 6-8* 6-8*
VI. Tehnologii 0-1 0-1

1. Abilităţi practice 0-1 0-1
VII. Consiliere şi orientare 0-1 0-1
NUMĂR TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN 20 20
DISCIPLINE OPŢIONALE 1-3 1-3
NUMĂR MINIM DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 21 21
NUMĂR MAXIM DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 23 23

*   Două din orele de educaţie fizică şi sport sunt în norma învăţătorului.

PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1.  În învăţământul primar, pregătirea sportivă a elevilor se poate organiza, în funcţie de specificul
disciplinelor sportive, în următoarele variante şi combinaţii:
a) Clasa întreagă: o singură disciplină sportivă, fete şi/sau băieţi, nivel de pregătire omogen.
b) Două sau mai multe grupe la aceeaşi clasă, fete şi/sau băieţi.
c) Clasă mozaic sau grupe mozaic, fete şi/sau băieţi.
Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situaţia în care numărul elevilor, la aceeaşi disciplină
sportivă, este mai mic decât numărul minim necesar acceptat de specialitatea respectivă.
d) Grupe valorice, fete şi/sau băieţi:
La aceeaşi disciplină sportivă, grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care aparţin claselor I
şi/sau claselor  a II–a, în variante şi combinaţii care se pretează disciplinelor sportive, nivelului de
pregătire, categoriilor de vârstă şi sex, resurselor materiale, specialiştilor, exigenţelor de încadrare etc.
2. a) În situaţia organizării pregătirii sportive pe grupe, normarea se face pe grupă. În acest caz,
numărul de ore prevăzut în planul cadru de învăţământ la aria curriculară Educaţie fizică şi sport,
cu excepţia celor efectuate de învăţător, se acordă pentru fiecare grupă.
b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete, la grupele de avansaţi şi de performanţă, predau în
cuplu câte două cadre didactice (bărbat-femeie).
3. În situaţia claselor sau grupelor mozaic, 1/3 din orele de specialitate pe săptămână se
efectuează în şcoala cu program integrat ca pregătire fizică generală, restul orelor se desfăşoară
la unităţile în care elevii efectuează pregătirea sportivă de specialitate. Aceste unităţi sunt
obligate să trimită săptămânal,   şcolii cu program integrat sportiv, adresă oficială cu prezenţa
elevilor la pregătire.
4. Lecţia de antrenament sportiv pentru învăţământul primar are o durată cuprinsă între 70 şi 90
de minute.



ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.  4686/05.08.2003,
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a
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5. În învăţământul primar, pregătirea teoretică se efectuează simultan cu pregătirea practică.
6. Aceste reglementări se aplică şi la învăţământul integrat sportiv din unităţile de învăţământ cu
predare în limbile minorităţilor naţionale.


