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5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10 11A 11B 12

1 8
00 engleză ed. Fizică fizică matematică matematică

dezvoltare 

interpersonală (O)
română informatică muzică TIC engleză literatura universală română matematică

2 9
00 istorie matematică germană matematică biologie română română

dezvoltare 

interpersonală
fizică TIC matematică muzică română matematică

3 10
00 română biologie matematică desen

dezvoltare 

interpersonală
română engleză fizică română matematică ed. fizică latina informatică franceză/germană

4 11
00 română

dezvoltare 

interpersonală
matematică ed. fizică geografie engleză franceză/germană franceză/germană română fizică biologie istorie informatică engleză

5 12
10 biologie istorie franceză engleză latină chimie

dezvoltare 

interpersonală
geografie educație fizică educație fizică informatică franceză/germană franceză/germană fizică

6 13
10 geografie franceză biologie engleză desen istorie muzică ed. Tehnologică franceză/germană franceză/germană TIC educație fizică educație fizică chimie

7 14
00 ed. Tehnologică chimie geografie ed. fizică desen

1 8
00 matematică engleză

educaţie 

interculturală
matematică engleză fizică matematică religie geografie română chimie română

Inteligență artificială 

(O)
istorie

 9
00 religie engleză matematică educaţie interculturală engleză informatică matematică chimie istorie română geografie română fizică română

3 10
00 dirigenţie română informatică germană fizică matematică religie matematică chimie fizică română sociologie matematică română

4 11
00 engleză română română biologie religie matematică

Educație economico 

- financiară
română matematică

Logică, argumentare 

și comunicare
fizică ştiinţe matematică fizică

5 12
10

gândire critică şi 

drepturile copilului
religie română fizică ed. Fizică biologie desen română dirigenţie chimie fizică istorie opt istorie informatică

6 13
10 ed. Tehnologică ed. fizică fizică istorie

Logică, argumentare 

și comunicare
muzică/desen desen/muzică dezbatere, oratorie biologie informatică

7 14
00

biologie ed. Antreprenorială

1 8
00 ed. fizică desen

dezvoltare 

interpersonală
dirigenţie română matematică engleză matematică română matematică matematică engleză informatică biologie

2 9
00 muzică matematică istorie

dezvoltare 

interpersonală (O)
română biologie engleză matematică română istorie matematică engleză informatică matematică

3 10
00 matematică germană ed. fizică română istorie latină istorie engleză biologie informatică dirigenție

Migrații 

contemporane (O)
matematică matematică

4 11
00 germană istorie franceză română matematică română chimie engleză TIC dirigenţie ed. fizică franceză/germană franceză/germană geografie

5 12
10

istorie informatică geografie franceză muzică română ed. Tehnologică ed. fizică engleză engleză germană latină chimie filosofie

6 13
10 franceză muzică engleză ed. fizică informatică ed. Tehnologică geografie fizică engleză engleză religie istorie opt engleză franceză/germană

7 14
00

engleză franceză/germană franceză/germană ed. fizică dirigenţie franceză/germană franceză/germană Worldviews (O) engleză fizică

1 8
00 matematică dirigenţie fizică germană matematică muzică informatica geografie matematică chimie istorie română română matematică

2 9
00

dezvoltare 

interpersonală
matematică germană istorie matematică fizică fizică biologie latina geografie chimie română română informatică

3 10
00

română geografie română matematică

Educație pentru 

cetățenie 

democratică

religie matematică română
Logică, argumentare 

și comunicare
fizică fizică religie biologie informatică

4 11
00

română engleză română muzică dirigenţie

Educație pentru 

cetățenie 

democratică

matematică română franceză/germană biologie engleză economie fizică religie

5 12
10 ed. Tehnologică

gândire critică şi 

drepturile copilului
religie informatica biologie engleză franceză/germană franceză/germană

fundamentele 

comunicării (O)
religie engleză dirigenţie fizică dirigenţie

6 13
10 informatica ed. Tehnologică dirigenţie religie fizică engleză engleză desen religie

fundamentele 

comunicării (O)
biologie istorie economie ed. Fizică

7 14
00

desen engleză ed. fizică engleză educaţie financiară istorie psihologie religie

1 8
00 desen română muzica franceză educaţie fizică matematică biologie matematică fizică matematică română engleză matematică română

2 9
00

matematică română biologie fizică franceză/germană franceză/germană educaţie fizică matematică geografie matematică română engleză matematică română

3 10
00 engleză matematică ed. fizică română română geografie chimie engleză TIC română matematică franceză/germană engleză biologie

4 11
00 engleză franceză matematică română română dirigenţie matematică chimie engleză română franceză/germană TIC geografie engleză

5 12
10 franceză ed. Fizică engleză biologie chimie desen istorie muzică engleză engleză informatică geografie dirigenţie engleză

6 13
10

ed. fizică germană ed. Tehnologică geografie engleză chimie dirigenţie istorie
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