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                                                                            NOTĂ 

 

           În baza prevederilor art. 3 alin (1) din OMEN nr. 5645/2017, pentru buna desfășurare a 

procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, 

transmitem lista de discipline din Trunchiul Comun  (TC), care necesită  manuale școlare – clasele I, a 

II-a, a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a - pentru anul școlar 2018-2019. 

 

I. Învățământ primar  

 

Nr. 

crt. 

Disciplina de studiu (cf. OMEN 3371/2013) Observații 

 

1 Comunicare în  limba română – clasa I Manual aprobat cf. OM 3099/ 21.01.2015 

2 Matematică și explorarea mediului – clasa I Manual aprobat cf. OM 4779/13.10.2014 

3 Comunicare în limba modernă (engleză) – clasa I Manual aprobat cf. OM 4780/13.10.2014 

4 Comunicare în limba modernă (italiană) – clasa I  

5 Comunicare în limba modernă (spaniolă) – clasa I  

6 Religie - Cultul Greco – Catolic – clasa I  

7 Religie - Cultul Romano - Catolic de lb. română – clasa I  

8 Religie - Cultul Penticostal – clasa I  

9 Religie - Cultul Creștin după Evanghelie - clasa I  

10 Religie - Cultul Baptist –clasa I  

11 Religie - Cultul Adventist – clasa I  

12 Religie - Cultul Evanghelic – clasa I  

13 Religie-Cultul Ortodox de Rit Vechi (ruși lipoveni)-clasa I  

14 Religie - Cultul Reformat – clasa I  

15 Religie - Cultul Unitarian – clasa I  

16 Religie - Cultul Romano-Catolic de  lb.maghiară - clasa I  

17 Religie – Cultul Ortodox Ucrainean – clasa I  

18 Religie – Cultul Musulman – clasa I  

19 Comunicare în limba maternă maghiară – clasa I  

20 Comunicare în limba maternă germană – clasa I  

21 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile în limba 

de predare maternă maghiară – clasa I 

 

22 Comunicare în limba maternă bulgară – clasa I  

23 Comunicare în limba maternă cehă – clasa I  



24 Comunicare în limba maternă croată – clasa I  

25 Comunicare în limba maternă italiană – clasa I  

26 Comunicare în limba maternă neogreacă – clasa I  

27 Comunicare în limba maternă rusă – clasa I  

28 Comunicare în limba maghiară pentru școlile și secțiile cu 

limba de predare română – clasa I 

 

29 Comunicare în limba maternă sârbă – clasa I  

30 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu 

predare în limba sârbă – clasa I 

 

31 Comunicare în limba maternă slovacă – clasa I  

32 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu 
predare în limba slovacă – clasa I 

 

33 Comunicare în limba maternă turcă – clasa I  

34 Comunicare în limba maternă ucraineană – clasa I   

35 Comunicare în  limba română – clasa a II-a Manual aprobat cf. OM 4781/13.10.2014 

36 Matematică și explorarea mediului – clasa a II-a Manual aprobat cf. OM 4782/13.10.2014 

37 Comunicare în limba modernă (engleză) – clasa a II-a Manual aprobat cf. OM 4783/13.10.2014 

38 Comunicare în limba modernă (italiană) – clasa a II-a  

39 Comunicare în limba modernă (spaniolă) – clasa a II-a  

40 Religie - Cultul Penticostal – clasa a II-a  

41 Religie - Cultul Greco - Catolic – clasa a II-a  

42 Religie – Cultul Creștin după Evanghelie– clasa a II-a  

43 Religie - Cultul Baptist – clasa a II-a  

44 Religie - Cultul Adventist – clasa a II-a  

45 Religie - Cultul Reformat – clasa a II-a  

46 Religie – Cultul Unitarian – clasa a II-a  

47 Religie – Cultul Musulman – clasa a II-a  

48 Religie - Cultul Romano-Catolic de lb. maghiară – clasa a II-a  

49 Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi (ruși lipoveni) – clasa a 

II-a 

 

50 Religie - Cultul Evanghelic – clasa a II-a  

51 Religie – Cultul Ortodox Ucrainean – clasa a II-a  

52 Comunicare în limba maternă rusă – clasa a II-a  

53 Comunicare în limba maternă germană – clasa a II-a  

54 Comunicare în limba maternă bulgară – clasa a II-a  

55 Comunicare în limba maternă cehă – clasa a II-a  

56 Comunicare în limba maternă croată – clasa a II-a  

57 Comunicare în limba maternă italiană – clasa a II-a   

58 Comunicare în limba maternă neogreacă – clasa a II-a  

59 Comunicare în limba maternă rromani – clasa a II-a  

60 Comunicare în limba maternă sârbă – clasa a II-a  

61 Comunicare în limba maghiară pentru școlile și secțiile cu 

limba de predare română – clasa a II-a 

 

62 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu 

predare în limba germană – clasa a II-a 

 

63 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu 

predare în limba sârbă – clasa a II-a 

 

64 Comunicare în limba maternă slovacă – clasa a II-a  

65 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu 

predare în limba slovacă – clasa a II-a 

 

66 Comunicare în limba maternă turcă – clasa a II-a  

67 Comunicare în limba maternă ucraineană – clasa a II-a  



68 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba 

maternă maghiară – clasa a II-a 

 

69 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba 
maternă germană – clasa a II-a 

 

70 Limba modernă (spaniolă) – clasa a III-a  

71 Limba modernă (italiană) – clasa a III-a  

72 Religie - Cultul Romano - Catolic de lb. română – clasa a III-a  

73 Religie - Cultul Penticostal – clasa a III-a  

74 Religie - Cultul Greco – Catolic – clasa a III-a  

75 Religie - Cultul Creștin după Evanghelie– clasa a III-a  

76 Religie - Cultul Baptist– clasa a III-a  

77 Religie - Cultul Adventist de ziua a Șaptea – clasa a III-a  

78 Religie - Cultul Reformat – clasa a III-a  

79 Religie - Cultul Unitarian – clasa a III-a  

80 Religie - Cultul Romano-Catolic de lb. maghiară – clasa a III-

a 

 

81 Religie - Cultul Evanghelic C.A. – clasa a III-a  

82 Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi (ruși lipoveni) – clasa a 

III-a 

 

83 Religie – Cultul Ortodox Ucrainean – clasa a III-a  

84 Religie – Cultul Musulman – clasa a III-a  

85 Limba și literatura maternă maghiară – clasa a III-a  

86 Limba și literatura germană maternă – clasa a III-a  

87 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 
în limba germană – clasa a III-a 

 

88 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba maternă maghiară – clasa a III-a 

 

89 Limba și literatura maghiară pentru școlile și secțiile cu limba 
de predare română – clasa a III-a 

 

90 Limba și literatura maternă bulgară – clasa a III-a  

91 Limba și literatura maternă cehă – clasa a III-a  

92 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 
în limba maternă cehă – clasa a III-a  

 

93 Limba și literatura  maternă croată – clasa a III-a  

94 Limba și literatura maternă italiană – clasa a III-a  

95 Limba și literatura maternă neogreacă – clasa a III-a  

96 Limba și literatura maternă rromani – clasa a III-a  

97 Limba și literatura maternă rusă – clasa a III-a  

98 Limba și literatura maternă sârbă – clasa a III-a  

99 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba sârbă – clasa a III-a 

 

100 Limba și literatura maternă ucraineană – clasa a III-a  

101 Limba și literatura maternă slovacă – clasa a III-a  

102 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba slovacă – clasa a III-a 

 

103 Limba și literatura maternă turcă – clasa a III-a  

104 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba 

maternă maghiară – clasa a III-a  

 

105 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba 
maternă germană – clasa a III-a 

 

106 Limba modernă (italiană) – clasa a IV-a  

107 Limba modernă (spaniolă) – clasa a IV-a  

108 Religie - Cultul Romano - Catolic de lb. română – clasa a IV-a  



109 Religie - Cultul Penticostal– clasa a IV-a  

110 Religie - Cultul Greco – Catolic – clasa a IV-a  

111 Religie – Cultul Creștin după Evanghelie– clasa a IV-a  

112 Religie - Cultul Baptist – clasa a IV-a  

113 Religie - Cultul Adventist de ziua a Șaptea – clasa a IV-a  

114 Religie - Cultul Reformat – clasa a IV-a  

115 Religie - Cultul Unitarian  – clasa a IV-a  

116 Religie - Cultul Romano - Catolic de lb. maghiară – clasa a 

IV-a 

 

117 Religie -Cultul Ortodox de Rit Vechi (ruși lipoveni) – clasa a 

IV-a 

 

118 Religie- Cultul Evanghelic C.A. – clasa a IV-a  

119 Religie – Cultul Ortodox Ucrainean – clasa a IV-a  

120 Religie – Cultul Musulman – clasa a IV-a  

121 Limba și literatura maternă germană  – clasa a IV-a  

122 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba germană – clasa a IV-a 

 

123 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba 

maternă germană – clasa a IV-a 

 

124 Limba și literatura maternă slovacă – clasa a IV-a  

125 Limba și literatura maternă bulgară – clasa a IV-a  

126 Limba și literatura maternă cehă – clasa a IV-a  

127 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba maternă cehă – clasa a IV-a  

 

128 Limba și literatura maternă croată – clasa a IV-a  

129 Limba și literatura maternă italiană – clasa a IV-a  

130 Limba și literatura maternă neogreacă – clasa a IV-a  

131 Limba și literatura maternă rromani – clasa a IV-a  

132 Limba și literatura maternă rusă – clasa a IV-a  

133 Limba și literatura maternă sârbă – clasa a IV-a  

134 Limba și literatura maternă maghiară – clasa a IV-a  

135 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba 

maternă maghiară – clasa a IV-a 

 

136 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba sârbă – clasa a IV-a 

 

137 Limba și literatura maghiară pentru școlile și secțiile cu limba 

de predare română – clasa a IV-a 

 

138 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba slovacă – clasa a IV-a 

 

139 Limba și literatura maternă turcă – clasa a IV-a  

140 Limba și literatura maternă ucraineană – clasa a IV-a  

 

Notă: 

 În tabel nu sunt cuprinse: 

- Disciplinele pentru care există contracte în curs (2015, 2016), cu excepţia disciplinei 

Comunicare în  limba română – clasa I, pentru care manualul a fost aprobat cf. OM 3099/ 

21.01.2015, în timpul anului şcolar 2014-2015. 

- Disciplinele Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice și Dezvoltare personală - clasa 

I, pentru care nu au fost realizate, nici anterior, manuale, având în vedere punctul de vedere al 

IȘE, transmis prin Nota cu nr. 86/2015. Astfel, la clasa I, pentru disciplinele de studiu 



menționate mai sus, sunt necesare resurse diverse, o abordare holistică la această vârstă, prin 

care elevii să fie implicați direct, cu un accentuat caracter explorator și practic – aplicativ. 

- Disciplina Joc și mişcare clasele a III-a și a IV-a pentru care considerăm că nu sunt necesare 

manuale, programa fiind suficientă pentru organizarea activităților aferente acestei discipline. 

- La Disciplina Educație fizică, la clasele din învățământul primar nu sunt necesare manuale, 

având în vedere importanța dezvoltării motricității și, totodată, faptul că activitatea fizică 

influențează în mod semnificativ și evident starea de spirit a copiilor, motivația și 

concentrarea lor. 

 

II. Învățământ gimnazial 

 
Nr. 

crt.  

Disciplina de studiu  (cnf. OMEN 3590/2016) Observații 

1 Limba modernă 1( franceză) – clasa a V-a  

2 Limba modernă 1(italiană) – clasa a V-a  

3 Limba modernă 1(spaniolă) – clasa a V-a  

4 Limba modernă 2 (chineză) – clasa a V-a  

5 Limba modernă 2 (engleză) – clasa a V-a  

6 Limba modernă 2 (italiană) – clasa a V-a  

7 Limba modernă 2 (spaniolă) – clasa a V-a  

8 Limba modernă 2 (turcă) – clasa a V-a  

9 Limba modernă 2 (japoneză ) – clasa a V-a  

10 Limba modernă 1 – intensiv  (franceză) - clasa a V-a  

11 Limba modernă 1 – intensiv  (spaniolă) - clasa a V-a  

12 Limba modernă 1 – intensiv  (italiană) - clasa a V-a  

13 Religie - Cultul Penticostal – clasa a V-a  

14 Religie - Cultul Greco-Catolic – clasa a V-a  

15 Religie - Cultul Creștin după Evanghelie – clasa a V-a  

16 Religie - Cultul Baptist – clasa a V-a  

17 Religie - Cultul Adventist de ziua a Şaptea – clasa a V-a  

18 Religie - Cultul Reformat – clasa a V-a  

19 Religie - Cultul Unitarian – clasa a V-a  

20 Religie - Cultul Evanghelic C.A. – clasa a V-a  

21 Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi (ruși lipoveni) – clasa a 

V-a 

 

22 Religie - Cultul Musulman – clasa a V-a  

23 Religie - Cultul Ortodox Ucrainean – clasa a V-a  

24 Limba și literatura maternă germană – clasa a V-a  

25 Educație muzicală pentru minoritatea germană – clasa a V-a  

26 Limba și literatura maternă cehă – clasa a V-a  

27 Limba și literatura maternă croată – clasa a V-a  

28 Limba și literatura maternă italiană – clasa a V-a  

29 Limba și literatura maternă neogreacă – clasa a V-a  

30 Limba și literatura maternă rromani – clasa a V-a  

31 Limba și literatura maternă rusă – clasa a V-a  

32 Limba și literatura maternă bulgară – clasa a V-a  

33 Limba și literatura maternă sârbă – clasa a V-a  

34 Limba și literatura maternă slovacă – clasa a V-a  



35 Limba și literatura maternă turcă – clasa a V-a  

36 Limba și literatura maternă ucraineană – clasa a V-a  

37 Educație muzicală în limba maternă maghiară – clasa a V-a  

38 Limba și literatura română - clasa a VI-a  

39 Matematică - clasa a VI-a  

40 Fizică - clasa a VI-a  

41 Biologie - clasa a VI-a  

42 Geografie - clasa a VI-a  

43 Istorie - clasa a VI-a  

44 Educație socială - clasa a VI-a  

45 Educație tehnologică și aplicații practice - clasa a VI-a  

46 Informatică și TIC - clasa a VI-a  

47 Consiliere și dezvoltare personală - clasa a VI-a  

48 Educație plastică - clasa a VI-a  

49 Educație muzicală - clasa a VI-a  

50 Educație fizică și sport  - clasa a VI-a  

51 Limba modernă 1(engleză) - clasa a VI-a  

52 Limba modernă 1( franceză) - clasa a VI-a  

53 Limba modernă 1(italiană) - clasa a VI-a  

54 Limba modernă 1(spaniolă) - clasa a VI-a  

55 Limba modernă (germană) – nivel A2.1  

56 Limba modernă 2 (engleză) - clasa a VI-a  

57 Limba modernă 2 (franceză)- clasa a VI-a  

58 Limba modernă 2 (italiană) - clasa a VI-a  

59 Limba modernă 2 (spaniolă)- clasa a VI-a  

60 Limba modernă 2 (turcă) - clasa a VI-a  

61 Limba modernă 2 (chineză) - clasa a VI-a  

62 Limba modernă (germană) – nivel A1.2  

63 Limba modernă 2 (japoneză ) - clasa a VI-a  

64 Limba modernă 1 – intensiv (engleză) - clasa a VI-a  Există manual pentru clasa a V-a.  

Limba modernă - intensiv are alocate 2 ore 

din TC şi 2 ore din CDŞ 

65 Limba modernă 1 – intensiv (franceză) - clasa a VI-a  

66 Limba modernă 1 – intensiv (spaniolă) - clasa a VI-a  

67 Limba modernă 1 – intensiv (italiană) - clasa a VI-a  

68 Limba modernă (germană) – nivel A2.2  

69 Religie - Cultul Romano-catolic de lb. română - clasa a VI-a  

70 Religie - Cultul Penticostal - clasa a VI-a  

71 Religie - Cultul Ortodox - clasa a VI-a  

72 Religie - Cultul Greco-catolic - clasa a VI-a  

73 Religie - Cultul Creștin după Evanghelie - clasa a VI-a  

74 Religie - Cultul Baptist - clasa a VI-a  

75 Religie - Cultul Adventist de ziua a Şaptea - clasa a VI-a  

76 Religie - Cultul Romano-Catolic de lb. maghiară – clasa a VI-a  

77 Religie - Cultul Reformat – clasa a VI-a  

78 Religie - Cultul Unitarian  – clasa a VI-a  

79 Religie - Cultul Evanghelic C.A. – clasa a VI-a  

80 Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi (ruși lipoveni) – clasa a 

VI-a 

 



81 Religie - Cultul Musulman – clasa a VI-a  

82 Religie -  Cultul Ortodox Ucrainean – clasa a VI-a  

83 Limba și literatura germană maternă – clasa a VI-a  

84 Istoria și tradițiile minorității germane – clasa a VI-a  

85 Educație muzicală pentru minoritatea germană – clasa a VI-a  

86 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare 

în limba maternă maghiară – clasa a VI-a 

 

87 Istoria și tradițiile minorității maghiare – clasa a VI-a  

88 Limba și literatura maternă bulgară – clasa a VI-a  

89 Istoria și tradițiile minorității bulgare – clasa a VI-a  

90 Limba și literatura maternă cehă – clasa a VI-a  

91 Istoria și tradițiile minorității cehe – clasa a VI-a  

92 Limba și literatura maternă croată – clasa a VI-a  

93 Istoria și tradițiile minorității croate – clasa a VI-a  

94 Limba și literatura italiană maternă – clasa a VI-a  

95 Istoria și tradițiile minorității italiene – clasa a VI-a  

96 Limba și literatura maternă neogreacă – clasa a VI-a  

97 Istoria și tradițiile minorității elene – clasa a VI-a  

98 Limba și literatura maternă rromani – clasa a VI-a  

99 Istoria și tradițiile minorității rrome – clasa a VI-a  

100 Limba și literatura maternă rusă – clasa a VI-a  

101 Istoria și tradițiile minorității rușilor lipoveni – clasa a VI-a  

102 Limba și literatura maternă sârbă – clasa a VI-a  

103 Istoria și tradițiile minorității sârbe – clasa a VI-a  

104 Limba și literatura maternă slovacă – clasa a VI-a  

105 Istoria și tradițiile minorității slovace – clasa a VI-a  

106 Limba și literatura turcă maternă – clasa a VI-a  

107 Istoria și tradițiile minorității turce – clasa a VI-a  

108 Educație muzicală în limba maternă maghiară – clasa a VI-a  

109 Limba și literatura maternă maghiară – clasa a VI-a  

110 Istoria și tradițiile minorității ucrainene – clasa a VI-a  

111 Limba și literatura maternă ucraineană – clasa a VI-a  

 

Note: 

 

 La nivel gimnazial, se studiază disciplina Limba modernă 1 în regim intensiv (engleză, franceză, 

italiană, spaniolă). Conform precizărilor nr. 44967/25.10.2016, pentru studierea disciplinei Limba 

modernă 1  în regim intensiv se alocă 4 ore/săpt., din care 2 ore/săpt. prevăzute în TC și 2 ore/săpt. 

prevăzute în CDȘ. 

 Referitor la oportunitatea realizării manualului la disciplina Educație fizică și sport – clasa a VI-a,  prin 

nota MEN nr.43491/18.12.2017 au fost consultate inspectoratele școlare cu privire la necesitatea tipăririi 

manualului. Dintre cele 42 de inspectorate şcolare, 41 susțin tipărirea manualului iar unul (ISJ Gorj) 

nu susține tipărirea. Menționăm că, în urma unui sondaj realizat de către IȘE, cu privire la necesitatea 

tipăririi manualelor, la disciplinele din TC, la nivel gimnazial, la disciplina Educație fizică și sport - 

90.13% din 813 respondenți au răspuns negativ. 

 La nivel gimnazial, în conformitate cu  Programa școlară pentru disciplina Limba modernă 1 / Limba 

modernă 2 / Limba modernă 1 - intensiv (germană, rusă, japoneză), aprobată prin O.M. nr. 3393/ 

28.02.2017, manualele de gimnaziu aferente acestor discipline nu sunt ordonate după clase, ci după 

nivelul țintă de competență, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi și după 



numărul de ore prevăzute în planurile cadru pe care elevii le acumulează. Astfel, pentru Limba modernă 

1, cât și pentru Limba modernă 2 și pentru limba modernă în regim intensiv se pot folosi, la clase 

diferite, aceleași manuale, în funcție de numărul de ore acumulate, prin urmare nu este nevoie de câte 

trei manuale pentru fiecare clasă de gimnaziu (total 12), ci de următoarele șase manuale adecvate 

vârstei elevilor: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 și B1.2. Pentru clasele a V-a și a VI-a este nevoie, având 

în vedere numărul minim și maxim de ore, de manualele A1.1, A1.2 și A2.1 pentru TC și de A2.2 

pentru CDȘ (intensiv), urmând ca la momentul ajungerii la clasa a VII-a să fie nevoie să se adauge un 

manual de B1.1, iar la clasa a VIII-a un manual de B1.2. Prin urmare, pentru anul școlar 2018-2019, 

pentru limba germană modernă este nevoie să fie aprobate următoarele trei manuale: A1.2, A2.1 și 

A2.2. 
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Inspectori Generali,              

Gabriela DROC                                                                          CODREA Elvira -  Consilier 

Manuela-Delia ANGHEL                                                           NAGY  Eva - Consilier 
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