
CABINET MINISTRU 

 

 

O R D I N 

privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 

normative, 

 

Ministrul educaţiei naţionale 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă lista programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 

din învăţământul primar, specificate în  Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul 

ordin.  

(2) Se aprobă programele şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a din 

învăţământul primar, cuprinse în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi clasa I, cuprinse în Anexa nr. 2 a 

prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2013-2014. 

Art. 3. Programele şcolare pentru clasa a II-a, cuprinse în Anexa nr. 2 a prezentului ordin, se 

aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2014-2015. 

Art. 4. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală 

Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi 

Reţea Şcolară, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al 

municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRU, 

Remus PRICOPIE 

 

Bucureşti 

Nr.                  din  
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SECRETAR DE STAT, 

 

Gigel PARASCHIV 

SECRETAR DE STAT, 

 

András György KIRÁLY 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT, 

Gabriel Liviu ISPAS 

 

 

 

 

Direcţia Generală Buget-Finanţe, 

Director General, 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

Serviciul Juridic,  

Mihaela GANEA 

 

 

 

Direcţia Generală Învăţământ    Direcţia Generală Resurse Umane 

 în Limbile Minorităţilor,    şi Reţea Şcolară Naţională 

 

Director General,      Director General adjunct, 

Domokos SZOCS     Corina MARIN 

 

 

 

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,     Direcţia Generală Educaţie  

       şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii 

 

Director General,      Director General,  

Luciana-Simona VELEA    Liliana PREOTEASA 

 

 

 

 

Aviz de legalitate, 

__________________ 
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Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3418/ 19.03.2013 
 

LISTA PROGRAMELOR ŞCOLARE  

PENTRU CLASA PREGĂTITOARE, CLASA I ŞI CLASA A II-A 
 

 

- Comunicare în limba română 

 

- Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba germană 

- Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară 

- Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba rromani 

- Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba sârbă 

- Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba slovacă 

 

 

- Comunicare în limba maternă bulgară 

- Comunicare în limba maternă cehă 

- Comunicare în limba maternă croată 

- Comunicare în limba maternă germană (versiune în limba germană) 

- Comunicare în limba maternă germană (traducere în limba română) 

- Comunicare în limba maternă italiană 

- Comunicare în limba maternă maghiară (versiune în limba maghiară) 

- Comunicare în limba maternă maghiară (traducere în limba română) 

- Comunicare în limba maternă neogreacă  

- Comunicare în limba maternă rromani 

- Comunicare în limba maternă rusă 

- Comunicare în limba maternă sârbă 

- Comunicare în limba maternă slovacă, pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba slovacă 

- Comunicare în limba maternă slovacă, pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba română 

- Comunicare în limba maternă turcă 

- Comunicare în limba maternă ucraineană (versiune în limba ucraineană) 

- Comunicare în limba maternă ucraineană (traducere în limba română) 

 

 

- Comunicare în limba modernă 1 

     

- Matematică şi explorarea mediului 

 

- Religie – Cultul adventist 

- Religie – Cultul baptist 

- Religie – Cultul evanghelic 

- Religie – Cultul greco-catolic  

- Religie – Cultul ortodox  

- Religie – Cultul ortodox ucrainean 

- Religie – Cultul penticostal 

- Religie – Cultul romano-catolic de limbă română  

- Religie – Cultul romano-catolic de limba maghiară 

- Religie – Cultul reformat  

- Religie – Cultul unitarian 

 

- Arte vizuale şi abilităţi practice 

 

- Muzică şi mişcare 

 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă bulgară 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă cehă 
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- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă croată 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă germană (versiune în 

limba germană) 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă germană (traducere 

în limba română) 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă italiană 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă maghiară (versiune 

în limba maghiară) 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă maghiară (traducere 

în limba română) 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă neogreacă 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă rromani 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă sârbă 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă slovacă 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă turcă 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă ucraineană (versiune 

în limba ucraineană) 

- Muzică şi mişcare – pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă ucraineană (traducere 

în limba română) 

 

- Educaţie fizică 

 

- Dezvoltare personală 

 
 


