
ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013 
privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul primar si a Metodologiei privind aplicarea 
planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul primar 

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NA TIONALE 
PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 5 aprilie 2013 

Data lntrarii in vigoare: 05 Aprilie 2013 
------------------------------------------------------------

in conformitate cu prevederile art. 64-68 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

in baza Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul 
administratiei publice centrale ~i pentru modificarea unor acte normative, 

1n temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea ~i functionarea Ministerului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin. 

ART. l 
Se aproba Planul-cadru de invatamant pentru mvatamantul primar, prevazut in anexa nr. 1. 
ART.2 
Se aproba Planul-cadru de invatamant pentru 1nvatamantul primar in limbile minoritatilor nationale, preva.zut in 

anexa nr. 2. 
ART.3 
Elevii apa~inand minoritatilor nationale care invata in unitati de invatamant cu predare in limba romana au 

dreptul sa studieze in invatamantul primar limba matema. Numarul de ore alocate este prevazut in anexa nr. 3. 
ART.4 
Se aproba Planul-cadru de invatamant pentru invatamfultul primar cu program integrat ~i suplimentar de arta -

muzica, prevazut in anexa nr. 4. 
ART. 5 
Se aprobli Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul primar cu program integrat ~i suplimentar de arta -

coregrafie, prevazut in anexa nr. 5. 
ART.6 
Se aproba Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul primar cu program integrat sportiv, prevazut in anexa 

nr. 6. 
ART. 7 

Planurile-cadru de invatamant aprobate prin prezentul orcHn se aplica l'ncepand cu anul ~colar 2013 - 2014 la clasa 
pregatitoare ~i la clasa I, incepand cu anul ~colar 2014-2015 la clasa a II-a, iar din anul 2015 - 2016 la clasele a III-a 
~i a IV-a. 

ART.8 
(l) In anul ~colar 2013-2014, la clasa a II-a se aplica Planul-cadru de invatamant aprobat prin Ordinul ministrului 

educatiei, cercetarii ~i tineretului nr. 4.686/2003 *), iar la clasele a III-a ~i a IV-a se aplica Planul-cadru de 
invatamant aprobat prin Ordinul ministrului educaµei, cercetarii ~i tineretului nr. 5.198/2004*). 

*) Ordinele ministrului educa1iei, cercetarii ~i tineretului nr. 4.686/2003 ~i nr. 5. I 98/2004 nu au fost publicate in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

(2) In anul ~colar 2014-2015, la clasele a Ill-a ~i a IV-a se aplica Planul-cadru de 1nvatamant aprobat prin Ordinul 
ministrului educatiei, cercetarii ~i tineretului nr. 5.198/2004. 

ART.9 
Se aproba Metodologia privind aplicarea planurilor~cadru de invatamant pentru rnvatamantul primar, prevazuta 1n 

anexa nr. 7. 
ART. IO 
in conformitate cu art. 18 din Legea educatiei na1ionale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal ~i profesional includ religia ca disciplina ~colara, parte a 
trunchiului comun. Elevilor apa~inand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul !or, Ii se asigura dreptul 
constitutional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisa a elevului major, 
respectiv a parintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de 
religie. in acest caz, situatia ~colara se incheie fara disciplina religie. in mod similar se procedeaza ~i pentru elevul 
caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. 



ART. 11 
Directia generalA educatie ~i invatare pe tot parcursul vietii, Directia general a invatamant in limbile minoritatilor, 

Directia generala resurse umane $i retea $COlara nationala, Institutul de ~tiinte ale Educatiei, inspectoratele $CO!are 
judetene/al municipiului Bucure$ti, conducerile unitatilor de Ynva.tamant due la indeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

ART. 12 
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin. 
ART. 13 
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Ministrul educatiei nationale, 
Remus Pricopie 

Bucure$ti, 12 martie 2013. 
Nr. 3.371. 



ANEXA I la OMEN nr. ~.ff.?._ din JR:.:. ~.-~.: .... 2013 

Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul primar 

Arii 
Clasa 

Discipline p I II III IV 

Limba ~i literatura romana' 5 7 
Limba §i comunicare -

6 5 5 

Lim ba mode ma 1 l 1 2 2 
·-·-·-

Matematica ~i ~tiinfe 
Matematica2 

3 
,, 4 4 4 

-·-1 .J .. -ale naturii 
$tiinte ale naturii l l I l l 

-----i 
lstorie - . - - l 

------ ~ ........... - ··- _,.. .......... , ___ 

Geografie - - - - 1 
Om ~i societate ~ ... , .. ,_,, ________ .,_ ·---·-

! 
i ! 

Educatie civica 
. 

1 l - . . -
.. •• f--- -

Religie l 1 1 1 1 
·-

Educatie fizica, sport ~i ; 
Educatie fizica 2 2 2 2 2 

- ·····---~ I 

I 

sanitate I Joe ~i mi~care - - - l l I 

l ----- -- .. ___ 
-

j 

Muzica ~i mi~care 2 2 2 I 1 
I 

Arte I 
- ··-·-· 

.• : 

I A1te vizuale ~i abilitati practice 2 2 2 2 l Tehnologii l 
! 

- ·---- - -- ·--- -

Consiliere ~i orientare Dezvoltare personala 2 1 1 - -
! 

Numar total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21 

Curriculum la decizia ~colii (discipline optionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

. Numar minim de ore pe saptlimana 19 20 20 20 21 

Numar maxim de ore pe saptlimana 20 21 21 21 22 
,,. ...... _ --·"'~'"'" . ·- ·-

1La clasa pregatitoare, clasa l ~i clasa a II-a, disciplina se intituleaza Comzmicare 111 limbo 
romana. 
2La clasa pregatitoare, clasa 
explorarea mediului. 
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