
METODOLOGIE
privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

I. Dispoziţii generale

Articolul 1 Prezenta metodologie reglementează aplicarea planurilor-cadru 
de învăţământ pentru învăţământul primar.

Articolul 2 În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
a) plan-cadru de învăţământ  - document de politică educaţională care 
reflectă parcursul de învăţare pe care şcoala îl oferă copiilor pe durata unui 
nivel de învăţământ, precizând disciplinele obligatorii (trunchiul comun) 
studiate de elevi pe parcursul fiecărui an şcolar şi numărul de ore alocat 
acestora  pe  săptămână,  precum  şi  numărul  de  ore  care  pot  fi  alocate 
disciplinelor opţionale (curriculum la decizia şcolii/CDS);
b) arie curriculară - grupaj de discipline şcolare care transpun didactic 
domenii  înrudite  din  cunoaşterea  umană.  La  nivelul  proiectării 
programelor  şcolare,  gruparea  pe  arii  curriculare  favorizează  coerenţa 
orizontală  între  discipline  şi  economia  de  timp şcolar  prin  transferurile 
conceptuale şi metodologice care se realizează între discipline înrudite;
c) trunchi comun – ofertă educaţională de parcurs în mod obligatoriu de 
către toţi elevii care urmează acelaşi tip de program de formare;
d) CDS (curriculum la decizia şcolii) - ofertă educaţională propusă de 
şcoală,  adecvată pe cât  posibil  specificului  local,  intereselor şi  nevoilor 
elevilor;
e)  plajă  orară  -  număr  variabil  de  ore  pe  săptămână  alocat  unei/unor 
discipline opţionale din planul-cadru de învăţământ, şcoala fiind cea care îl 
decide;
f)  schemă  orară -  modalitate  concretă  prin  care  clasele  şi  şcolile  îşi 
alcătuiesc programul, incluzând orele cuprinse în trunchiul comun şi orele 
stabilite  pentru  CDS;  schemele  orare  ale  claselor  formează  împreună 
schema orară a şcolii.



II. Elaborarea planului-cadru de învăţământ pentru ciclul primar

Articolul  3 Construcţia  planului-cadru  de  învăţământ  are  în  vedere 
realizarea dezideratelor profilului de formare al copilului care finalizează 
ciclul  primar,  profil  determinat  de  domeniile  de  competenţe-cheie 
specificate  în  art.  68  din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.  1/2011,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare.  În  mod  concret,  până  la  finalul 
clasei a IV-a, se urmăreşte atingerea unui nivel de performanţă elementar 
în formarea următoarelor competenţe:

1. Utilizarea modalităţilor de comunicare,  în limba română, în 
limba  maternă  şi  în  cel  puţin  o  limbă  străină,  într-o  varietate  de 
situaţii:
1.1. Utilizarea corectă a limbii române şi a limbajului însuşit la disciplinele 
studiate.
1.2. Operarea cu mesaje verbale şi nonverbale, accesibile vârstei, pentru a 
elabora şi transmite mesaje care exprimă idei, experienţe, sentimente.
1.3.  Adaptarea  propriei  comunicări  la  contexte  de  viaţă  din  mediul 
cunoscut.

2.  Utilizarea  conceptelor,  a  metodelor  specifice  diferitelor 
domenii  ale  cunoaşterii  şi  a  instrumentelor  tehnologice,  în  vederea 
rezolvării  de  probleme  în  contexte  şcolare,  extraşcolare  şi 
profesionale:
2.1.  Utilizarea  capacităţilor  formate  în  scopul  rezolvării  de  probleme 
simple, în contexte date.
2.2.  Folosireaunor  raţionamente  simple  în  vederea  luării  de  decizii  în 
contexte familiare.
2.3.  Folosirea metodelor  de investigare  însuşite,  pentru  explorarea  unor 
procese naturale şi sociale simple.

3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială:
3.1. Cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor copilului.
3.2. Relaţionarea corectă cu persoanele cu care intră în contact şi asumarea 
unor roluri în contexte familiare.
3.3. Cooperarea în grupurile de apartenenţă şi acceptarea competiţiei.
3.4.  Respectarea  diversităţii  întâlnite  în  contexte  familiare;  identificarea 
unor elemente relevante pentru identitatea proprie.
3.5. Prevenirea conflictelor prin manifestarea unui comportament bazat pe 



respect, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
3.6.  Folosirea  noilor  tehnologii  de informare  şi  comunicare  în  contexte 
şcolare şi extraşcolare adaptate vârstei.

4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei  pe tot 
parcursul vieţii:
4.1. Identificarea unor obiective de învăţare corespunzătoare atât propriilor 
interese şi aptitudini, cât şi influenţelor educative exercitate de şcoală şi 
familie.
4.2.  Folosirea  unor  tehnici  de  muncă  intelectuală  care  valorizează 
autonomia, disciplina şi perseverenţa, în scopul rezolvării de probleme în 
contexte familiare.
4.3. Exersarea responsabilităţii pentru propria învăţare.
4.4.  Folosirea,  la  nivelul  vârstei,  a  unor  tehnici  noi  de  informare  şi 
comunicare.
4.5.  Exersarea  procedeelor  şi  a  instrumentelor  de  creare  a  conţinutului 
informaţional  în  spaţiile  virtuale,  prin  activităţi  de  învăţare  specifice 
vârstei şi dezvoltării personale (de exemplu, constituirea portofoliilor de 
învăţare, portofolii artistice, elaborarea unor pagini personale sau de grup, 
wiki, bloguri etc.).

5.  Interiorizarea  unui  sistem  de  valori  care  să  orienteze 
atitudinile şi comportamentele:
5.1. Cunoaşterea unor valori referitoare la şcoală, familie şi mediul în care 
se dezvoltă şi exprimarea unor opinii asupra acestora.
5.2. Exersarea unor comportamente moral-civice în contexte de viaţă din 
mediul cunoscut.
5.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii: stimă de 
sine, respect, încredere în forţele proprii, responsabilitate.
5.4. Recunoaşterea unui mediu potrivit pentru învăţare şi pentru viaţă.
5.5.  Manifestarea opţiunii  pentru o viaţă  sănătoasă şi  echilibrată  pentru 
propria dezvoltare.
5.6.  Manifestarea  unor  iniţiative  pozitive  în  activităţile  şcolare  şi 
extraşcolare.

6. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator:
6.1. Participarea la proiecte în contextede viaţă din mediul cunoscut.
6.2. Realizarea unor produse folosind tehnicide lucru noi.
6.3. Folosirea cunoştinţelor obţinute pe mai multe căi pentru rezolvarea 



unor sarcini de lucru.

7.  Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră:
7.1.  Utilizarea  capacităţilor  formate  pentru  rezolvarea  unor  situaţii-
problemă din mediul cunoscut.
7.2.  Analiza  propriilor  resurse  pentru  stabilirea  traseului  de  dezvoltare 
personală.
7.3. Manifestarea disponibilităţii pentru noi eforturi fizice şi intelectuale.
7.4.  Manifestarea  disponibilităţii  pentru  valorificarea  ofertelor  de 
continuare a studiilor.

Articolul 4  Planul-cadru de învăţământ stabileşte disciplinele studiate de 
elevi  în  ciclul  primar,  numărul  de  ore  pe  săptămână  alocat  fiecărei 
discipline studiate în trunchiul comun, numărul total de ore pe săptămână 
în trunchiul comun, numărul de ore pe săptămână alocat CDS, precum şi 
numărul minim/maxim de ore pe săptămână.

Articolul  5  Planul-cadru  de  învăţământ  pentru  învăţământul  primar 
operează cu următoarele arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică 
şi  ştiinţe  ale  naturii,  Om şi  societate,  Arte,  Tehnologii,  Educaţie  fizică, 
sport şi sănătate, Consiliere şi orientare.

Articolul 6 (1) Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi elevii - 
trunchiul  comun.  În  orele  de  trunchi  comun  se  va  parcurge  programa 
şcolară.  Legea  nr.1/2011,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
precizează la art.  66 alin. (3) modul în care pot fi folosite orele alocate 
disciplinelor şcolare: programa şcolară acoperă 75% din orele de predare  
şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat  
disciplinei/domeniului  de  studiu  respectiv.  În  funcţie  de  caracteristicile  
elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă  
procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este  
folosit  pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau  
pentru stimularea elevilor capabili  de performanţe superioare,  conform  
unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev.
(2)  În  oferta  şcolii  poate  fi  inclusă  o  oră  reprezentând  Curriculum  la 
decizia şcolii, distribuită unei discipline opţionale.
(3) Disciplina opţională va fi stabilită în urma procesului de consultare a 
elevilor şi a părinţilor.



Articolul 7 La fiecare disciplină prevăzută în planul-cadru, activităţile de 
predare-învăţare-evaluare acoperă, la clasa pregătitoare şi  clasa I,  30-35 
minute din ora de curs, restul de timp fiind destinat unor activităţi liber-
alese, recreative. La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, activităţile de predare-
învăţare-evaluare acoperă 45 de minute.

III.  Procedura  de  aplicare  a  planului-cadru  de  învăţământ 
pentru învăţământul primar

Articolul  8 Aplicarea  planului-cadru  de  învăţământ  în  unităţile  de 
învăţământ se realizează prin intermediul schemelor orare.

Articolul  9  Realizarea  schemei  orare  porneşte  de  la  tabelul  care 
explicitează trunchiul comun. La acesta se adaugă, în funcţie de opţiuni, 
ora de CDS.

Articolul 10 (1) Pentru anul şcolar 2013-2014, schemele orare pentru clasa 
pregătitoare  sunt  definitivate  de  consiliul  de  administraţie  al  şcolii,  la 
începutul  lunii  septembrie  2013,  pe  baza  evaluării  resurselor  umane  şi 
materiale proprii şi a consultării cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor.
(2) Începând cu anul şcolar 2014-2015, schemele orare ale claselor din 
învăţământul primar vor fi realizate până la sfârşitul anului şcolar în curs şi 
se  vor  face  actualizări,  dacă  este  cazul,  în  primele  5  zile  ale  lunii 
septembrie din noul an şcolar.
(3) Consiliile profesorale pot face propuneri de scheme orare consiliului de 
administraţie,  pe  baza  evaluării  condiţiilor  locale,  a  potenţialului  şi 
intereselor elevilor.
(4) Consultarea părinţilor poate fi făcută prin mai multe căi: completarea 
de către părinţi a unor chestionare, votul exprimat de părinţi în adunarea 
clasei  sau  a  şcolii,  învestirea  de  către  părinţi  a  reprezentanţilor  lor  în 
consiliul de administraţie cu puterea de a decide în numele lor etc. Fiecare 
consiliu de administraţie îşi va alege propria cale de consultare a părinţilor 
elevilor.



 ORDIN 
privind structura anului şcolar 2013 – 2014 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013, privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NA IONALE Ț
emite prezentul ordin: 

Art.1  (1) Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de 
zile lucrătoare. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: 

a)  pentru  clasele  terminale  din  învăţământul  liceal,  anul  şcolar  are  37  de 
săptămâni  din  care  durata  cursurilor  este  de  33  de  săptămâni,  4  săptămâni  fiind 
dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale 
se încheie în data de 30 mai 2014; 

b)  pentru  clasa  a  VIII-a,  anul  şcolar  are  36  de  săptămâni  din  care  durata 
cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării 
naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014; 

c)  pentru  clasele  din  învăţământul  liceal  -  filiera  tehnologică,  cu  excepţia 
claselor  terminale,  durata  cursurilor  este  cea  stabilită  prin  planurile-cadru  de 
învăţământ, în vigoare. 

d)  pentru  clasele  din  învăţământul  profesional  cu  durata  de  2  ani,  durata 
cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare; 

e)  pentru  învăţământul  special  -  clasele  a  IX-a  -  a  XI-a,  ciclul  inferior  al 
liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 
de zile; 

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior 
al  liceului,  filiera  tehnologică,  cuprind 720 de ore care  se  desfăşoară  în  perioada 
propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, 
conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor; 

g)  pentru  învăţământul  postliceal  (şcoală  postliceală  şi  şcoală  de  maiştri), 
durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. 

Art.2 Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe data 
de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează: 

Semestrul I 
Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013 
În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din 


