
R O M Â N I A

MINISTERUL  EDUCAŢIEI   ŞI  CERCETĂRII

CABINETUL  MINISTRULUI

ORDIN

cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a –  a IV-a
şi a noilor programe şcolare pentru clasa a III-a

În temeiul Legii învăţământului nr.84/ 1995 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

În baza Hotărârii Guvernului nr. 410/ 23.03.2004 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a, cuprinse
în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. Se aprobă Lista noilor programe şcolare pentru clasa a III-a , cuprinsă în Anexa 2,
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3. Se aprobă noile programe şcolare pentru clasa a III-a, a căror listă este cuprinsă în
Anexa 2 a prezentului ordin. Aceste programe sunt cuprinse în Anexa 3, care face parte integrantă
din prezentul ordin.

Art.4. Începând cu anul şcolar 2005-2006, la clasele a III-a şi a IV-a se aplică
planurile-cadru de învăţământ cuprinse în Anexa 1 a prezentului ordin.

Art.5. (1) Începând cu anul şcolar 2005-2006, la clasa a III-a se aplică programele
şcolare, cuprinse în Anexa 3 a prezentului ordin.

(2) În anul şcolar 2005-2006, la clasa a IV-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.6. 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 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 alege, în locul disciplinei
Religie, o disciplină opţională.
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Art.7. (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 parcurge programa şcolară, cu
excepţia elementelor notate cu asterisc (*).

(2) Pentru acoperirea numărului minim sau, după caz, a numărului maxim de ore pe
săptămână prevăzut prin planul-cadru, în oferta şcolii sunt 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 o disciplină 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 alocă una sau mai multe ore din plaja orară a disciplinei pentru parcurgerea programei de
trunchi comun.

(6) Numărul total de ore care se alocă tuturor disciplinelor din aceeaşi arie curriculară,
pentru Trunchiul comun, completat cu Extindere şi/sau Aprofundare, nu poate depăşi numărul
maxim de ore prevăzut în planul-cadru pentru aria curriculară respectivă.

(7) 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.8. Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală pentru
Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Accesul la Educaţie, direcţiile de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 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.: 5198

Data: 01.11.2004
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SECRETAR DE STAT,

Ioana-Irinel Chiran

SECRETAR GENERAL,

Mihnea Costoiu

Direcţia juridic

Director,

Vasilica Cristina Icociu

Direcţia Generală pentru
Învăţământ Preuniversitar

Direcţia Generală  pentru Învăţământ  în
Limbile Minorităţilor şi Accesul la Educaţie

Consiliul Naţional pentru
Curriculum

Director General,

Liliana Preoteasa

Director General,

Laszlo Murvai

Secretar ştiinţific,

Antoaneta-Firuţa Tacea


