
CABINET MINISTRU  
 
 

 
 

ORDIN 
 

privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf 
pentru învăţământul primar  

şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,  
alternativa educaţională Waldorf 

 

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. Se aprobă planul-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar. 
Acest plan-cadru este cuprins în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Se aprobă lista programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa 
educaţională Waldorf, specificată în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 3. Se aprobă lista programelor şcolare pentru clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf, 
specificată în Anexa 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 4. Se aprobă programele şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa 
educaţională Waldorf, după cum urmează: Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română; 
Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba maghiară maternă – versiune în limba maghiară; 
Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba maghiară maternă – traducere în limba română; 
Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale; Comunicare în limba modernă 1; Programa şcolară pentru disciplina 
Matematică; Programa şcolară pentru disciplina Educaţie fizică, Programa şcolară pentru disciplina Educaţie 
plastică, Programa şcolară pentru disciplina Desen de forme, Programa şcolară pentru disciplina Educaţie 
muzicală; Programa şcolară pentru disciplina Euritmie, Programa şcolară pentru disciplina Jocuri de mişcare; 
Programa şcolară pentru disciplina Abilităţi practice. Programele sunt cuprinse în Anexa 4, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art. 5. Se aprobă programele şcolare pentru clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf, după 
cum urmează: Comunicare în limba modernă 1 pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, 
Comunicare în limba modernă 2. Programele sunt cuprinse în Anexa 5, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 6. 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, respectiv inspectoratul municipiului Bucureşti, conducerile 
unităţilor de învăţământ în care funcţionează alternativa educaţională Waldorf duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I. 

 

Ministru, 
 

Remus PRICOPIE 
 
 

Bucureşti 

Nr.     4825 
Data: 28.10.2014 


