


manualul CD PRESS
Informatică și TIC
Clasa a V-a

DESCOPERĂ 

CITEȘTI. DESCOPERI. EVOLUEZI.5
 Matematică

ord
ona

re

volum congruente

figurativă

fracții

axă

unghi

num
ăr

pu
ter

e

prime divizibilitate

multiplua
ri

e

cub

grafice

Niculae GHICIU
Constantin HĂRĂBOR
Gabriela LUPU
Cristian Teodor OLTEANU

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Manual pentru clasa a V-a

Manuale noi pentru generații noi! 

5
Informatică
 și       TIC 

Doru Anastasiu POPESCU
Sanda PROFEANU
Simona DOBRESCU

www.cdpress.ro

ISBN: 978-606-528-601-6

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Manual pentru clasa a V-a

1

Calitate  
științifică  
de excepție

Echipă de autori  
și referenți cu mare 
experiență  
în domeniul  
educaționalManualul s-a clasat 

pe locul I în urma 
evaluării comisiei de 
experți evaluatori,  
în cadrul licitației 
desfășurate în anul 
2022, organizată de  
Ministerul Educației.
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Pachet educațional 
complet
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  Ghidul 
profesorului  
actua lizat anual, disponibil 
gratuit pe platforma  
clasadigitala.ro
•  planificare, proiectare

pe noua structură
a anului școlar
în 5 module

  Certificat de utilizator resurse 
 educaționale omologate/ 
avizate ME

5

Resurse pentru planificarea calendaristică și proiectările
pe unități de învățare | Documente editabile și descărcabile

 Informatică  
și TIC   
© CD PRESS |  www.clasadigitala.ro 

Portofoliul  digital 
al profesorului

Scanați codul QR, răsfoiți noile  
manuale CD PRESS în clasadigitala.ro  

și descoperiți alte materiale 
educaționale suport.
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VOUCHER CADOU 
clasadigitala.ro

Aveți nevoie de resurse  
educaționale avizate/ 
omologate ME?
Printr-un sigur click puteți accesa 
e-biblioteca virtuală clasadigitala.ro,
care conține resurse
edu caționale avizate/
omo logate ME pentru gimnaziu.

Aveți nevoie de un certificat de folosire a unei 
platforme educaționale cu materiale omolo-
gate ME pentru învățământ gimnazial? 
Primiți certificat de utilizator al platformei 
clasadigitala.ro.

Aveți o întrebare legată de un manual școlar CD PRESS 
sau de sprijin pentru utilizarea platformei? 
Beneficiați de asistență pentru utilizarea platformei și a 
resurselor educaționale disponibile în clasadigitala.ro . 
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Aveți nevoie de resurse suplimentare 
pentru orele de curs? 
Prin abonament PREMIUM la  
clasadigitala.ro, răsfoiți și consultați 
peste 30.000 de pagini de resurse 
educaționale de calitate. 
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Doriți să participați cu elevii la concursuri 
naționale avizate ME? 
Sunteți la curent cu noutățile legate de 
concursuri aprobate/avizate ME  
și alte proiecte educaționale ale  
Editurii CD PRESS și ale partenerului său – 
Asociația Școli pentru un viitor verde. 
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motive 
pentru 
a folosi

clasadigitala.ro

Clasa digitală  
o platformă educațională cu numeroase

materiale avizate/omologate ME,  
inclusiv pentru ciclul gimnazial

TOT într-un singur LOC!

Clasa Digitală




