
 

Orar învățământ primar 

Clasa 8.30 – 9.15              9.30 – 10.15                                        10.30 – 11.15              11.30 – 12.15               12.25 – 13.10 

CP A L Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Dezvoltare personală Educație fizică  

Ma Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și abilități 

practice  

Arte vizuale și 

abilități practice  

 

Mi  Educație fizică Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Dezvoltare personală  

J  Comunicare în limba 

română 

Limba franceză Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare  

V  

 

Comunicare în limba 

română 

Muzică și mișcare Religie   

CP B L  Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare Educație fizică  

Ma Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Limba franceză  Dezvoltare personală  

Mi Comunicare în limba 

română 

Educație fizică Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

J Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare Religie   

V 

 

Comunicare în limba 

română 

Dezvoltare personală Arte vizuale și abilități 

practice 

  

CP C L Limba franceză Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare  



Ma Educație fizică  Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Dezvoltare personală  

Mi Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Educație fizică Arte vizuale și 

abilități practice 

 

J Religie Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare  

V 

 

Comunicare în limba 

română 

Dezvoltare personală Arte vizuale și abilități 

practice 

  

CP D L Educație fizică  Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Dezvoltare personală  

Ma Comunicare în limba 

română  

Educație fizică Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

Mi Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Limba franceză Muzică și mișcare  

J Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Religie Muzică și mișcare  

V 

 

Comunicare în limba 

română 

Dezvoltare personală Arte vizuale și abilități 

practice 

  

I A L Comunicare în limba 

română 

Educație fizică Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare  

Ma Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Arte vizuale și abilități 

practice  

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

Mi Educație fizică Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

 

J Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Dezvoltare personală  



V 

 

Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

engleză 

Muzică și mișcare Religie  

I B L Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Educație fizică Muzică și mișcare  

Ma Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Religie  

Mi Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

engleză 

Comunicare în limba 

română 

Dezvoltare personală  

J Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Educație fizică  

V 

 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Muzică și mișcare  

I C L Religie  Comunicare în limba 

română 

Educație fizică Dezvoltare personală  

Ma Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Arte vizuale și abilități 

practice 

Muzică și mișcare   

Mi Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Educație fizică  

J Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

V 

 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare Comunicare în limba 

engleză  

 

 a II-a A L Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Educație fizică Comunicare în limba 

română 

 

Ma Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Religie Muzică și mișcare  



Mi Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Educație fizică  Comunicare în limba 

română 

 

J Limba franceză  Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Dezvoltare personală  

V 

 

Comunicare în limba 

română 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Muzica și mișcare Arte vizuale și 

abilități practice 

 

a II-a B L Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Dezvoltare personală Muzică și mișcare  

Ma Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Educație fizică  

Mi Comunicare în limba 

română 

Limba franceză Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare  

J Comunicare în limba 

română 

Educație fizică Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

V 

 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și abilități 

practice 

Religie  

a II-a C L Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare  

Ma Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română 

Educație fizică Arte vizuale și 

abilități practice 

 

Mi Limba franceză  Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în limba 

română  

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

J Educație fizică Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Dezvoltare personală  

V 

 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Religie Muzică și mișcare  



a III-a A L Limba și literatura 

română 

Matematică Religie Educație fizică  

Ma Limba engleză Matematică Limba și literatura 

română 

Muzică și mișcare  

Mi Limba și literatura 

română 

Matematică Limba engleză Educație fizică  

J Matematică Limba și literatura 

română 

Educație civică Joc și mișcare  

V

  

Limba și literatura 

română 

Științe ale naturii Arte vizuale și abilități 

practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

a III-a B L Educație fizică Limba și literatura 

română 

Științe ale naturii Educație civică  

Ma Matematică Limba engleză Limba și literatura 

română 

Muzică și mișcare  

Mi Limba engleză Educație fizică Limba și literatura 

română 

Matematică  

J Limba și literatura 

română 

Limba și literatura 

română 

Matematică Arte vizuale și 

abilități practice 

 

V 

 

Religie  Matematică Arte vizuale și abilități 

practice 

Joc și mișcare  

a III-a C L Limba și literatura 

română 

Matematică Muzică și mișcare Religie   

Ma Limba și literatura 

română 

Matematică Arte vizuale și abilități 

practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

Mi Limba și literatura 

română 

Matematică Educație civică Educație fizică  



J Limba și literatura 

română 

Matematică Educație fizică Limba engleză  

V  

 

Limba și literatura 

română 

Științe ale naturii Limba engleză Joc și mișcare  

a IV-a A  L  Limba și literatura 

română 

Matematică Geografie  Educație fizică  

Ma  Matematică Limba și literatura 

română 

Limba și literatura 

română 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 

Mi Religie Limba și literatura 

română 

Matematică Educație civică  

J  Limba și literatura 

română 

Istorie  Limba franceză Muzică și mișcare Educație fizică 

V  

 

Matematică Științe ale naturii Joc și mișcare Limba franceză  

a IV-a B L Limba și literatura 

română 

Matematică Arte vizuale și abilități 

practice  

Religie  

Ma  Matematică Limba și literatura 

română 

Limba și literatura 

română 

Limba franceză Educație fizică 

Mi Limba și literatura 

română 

Matematică Geografie Muzică și mișcare  

J  Matematică Istorie Educație fizică Educație civică  

V  

 

Limba franceză Limba și literatura 

română 

Științe ale naturii Joc și mișcare  

a IV-a C L Educație civică Limba franceză Limba și literatura 

română 

Muzică și mișcare  

Ma Limba și literatura 

română 

Limba și literatura 

română 

Matematică Matematică  



Mi Limba și literatura 

română 

Matematică Istorie Religie Educație fizică 

J Limba și literatura 

română 

Matematică Geografie Educație fizică  

V  

 

Științe ale naturii Limba franceză Arte vizuale și abilități 

practice 

Joc și mișcare  

 

 

 

 

 

 

 

 


