
Planuri-cadru de învăţământ - modul de aplicare în anul şcolar 2014-
2015  
- Învăţământ Primar  

Clasa 
Denumirea documentului, numărul şi 

data aprobării 
Obs. 

Clasa 
pregătitoare, 
clasele I – a 
IV-a 

OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind 
aprobarea planurilor-cadru de 
învăţământ pentru învăţământul primar 
şi a Metodologiei pri-vind aplicarea 
planurilor-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul primar 

În anul şcolar 
2014- 2015 se 
aplică la clasa 
pregătitoare, la 
clasa I şi a II-a 

Planul-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul primar, aprobat în Anexa 
1 la OMEN nr. 3371/12.03.2013 

Planul-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul primar în limbile 
minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa 
2 la OMEN nr. 3371/12.03.2013 

Planul-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul primar pentru şcolile sau 
clasele cu elevi aparţinând minorităţilor 
naţionale care studiază în limba 
română, aprobat în Anexa 3 la OMEN 
nr. 3371/12.03.2013 

Planul-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul primar cu program 
integrat şi suplimentar de artă – 
Muzică, aprobat în Anexa 4 la OMEN 
nr. 3371/12.03.2013. Precizări privind 
aplicarea planului-cadru de învăţământ 
în şcolile cu program integrat şi 
suplimentar de artă – Muzică 

Planul-cadru de învăţământ pentru 



învăţământul primar cu program 
integrat şi suplimentar de coregrafie, 
aprobat în Anexa 5 la OMEN nr. 
3371/12.03.2013. Precizări privind 
aplicarea planului-cadru de învăţământ 
pentru învăţământul primar cu program 
integrat şi suplimentar de coregrafie 

Planul-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul primar cu program sportiv 
integrat, aprobat în Anexa 6 la OMEN 
nr. 3371/12.03.2013. Precizări privind 
aplicarea planului-cadru de învăţământ 
pentru învăţământul primar cu program 
sportiv integrat 

Metodologia privind aplicarea 
planurilor-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul primar, aprobată în Anexa 
7 la OMEN nr. 3371/12.03.2013 

Clasele a III-a 
– a IV-a 

OMEC nr. 5198/01.11.2004 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 anul şcolar 
2014-2015 se 
aplică la clasele a 
III-a – a IV-a 

- Plan-cadru de învăţământ pentru 
clasele a III-a – a IV-a, pentru 
învăţământul în limba română, aprobat 
în Anexa 1.1 la OMEC nr. 
5198/01.11.2004 

- Plan-cadru de învăţământ pentru 
clasele a III-a – a IV-a, pentru 
învăţământul în limbile minorităţilor 
naţionale, aprobat în Anexa 1.2 la 
OMEC nr. 5198/01.11.2004 



- Plan-cadru de învăţământ pentru 
clasele a III-a – a IV-a, învăţământ 
integrat de artă – Muzică. Precizări 
privind aplicarea planului-cadru de 
învăţământ la şcolile cu program 
integrat şi suplimentar de artă – 
Muzică, aprobate în Anexa 1.3 la 
OMEC nr. 5198/01.11.2004 

- Precizări privind aplicarea planului-
cadru de învăţământ la şcolile cu 
program integrat şi suplimentar de artă 
- Coregrafie, aprobate în Anexa 1.4 la 
OMEC nr. 5198/01.11.2004 

- Plan-cadru de învăţământ pentru 
clasele a III-a – a IV-a, învăţământ 
integrat sportiv. Precizări privind 
aplicarea planului de învăţământ, 
aprobate în Anexa 1.5 la OMEC. nr. 
5198/01.11.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Învăţământ Gimnazial  

Clasa Denumirea documentului, numărul şi data aprobării Obs. 

Clasele a 
V-a – a 
VIII-a 

ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planu-
lui-cadru de învăţământ pentru clasele I-a VIII-a, în anul 
şcolar 2001-2002. 
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, 
aprobat în Anexa 1 la OMEC nr. 3638/11.04.2001 
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, 
pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, 
aprobat în Anexa 2 la OMEC nr. 3638/11.04.2001  
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, 
învăţământ integrat de artă - Muzică, aprobat în Anexa 3.1 
la OMEC nr. 3638/11.04.2001 
- Aria curriculară de specialitate pentru învăţământul 
primar şi gimnazial cu program integrat de artă – Muzică, 
aprobată în Anexa 3.2 la OMEC nr. 3638/11.04.2001  
- Precizări privind aplicarea planurilor de învăţământ la 
şcolile cu program integrat de artă, aprobate în Anexa 3.3 
la OMEC nr. 3638/11.04.2001  
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, 
învăţământ integrat de artă - Coregrafie, aprobat în Anexa 
3.4 la OMEC nr. 3638/11.04.2001  
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, 
învăţământ integrat de artă - Arte plastice, aprobat în 
Anexa 4 la OMEC nr. 3638/11.04.2001  
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, 
învăţământ integrat sportiv, aprobat în Anexa 5.1 la OMEC 
nr. 3638/11.04.2001  
- Precizări privind aplicarea planului de învăţământ la 
şcolile cu clasele I – a VIII-a, învăţământ integrat sportiv, 
aprobate în Anexa 5.2 la OMEC nr. 3638/11.04.2001  
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, 
„Educaţie artistică de specialitate” pentru şcolile cu 
program suplimentar de muzică, respectiv coregrafie, 

 



aprobat în Anexa 6.1 la OMEC nr. 3638/11.04.2001  
- Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a 
pentru şcoli cu program suplimentar de artă - Arte plastice, 
aprobat în Anexa 6.2 la OMEC nr. 3638/11.04.2001  

 


