
   
 
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

 

Ref. la proiectul Ordinului ministrului educației naționale privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3590/2016, 

privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial 

 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Metodologia privind elaborarea și 

aprobarea curriculumului școlar – planuri-cadru de învățământ și programe școlare, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3593/ 2014, și ținând cont de multiplele sesizări 

privind numărul mare de ore pe săptămână din învățământul cu program integrat şi suplimentar 

de artă sau sportiv, Ministerul Educației Naționale a convocat Grupul de lucru pentru 

elaborarea planurilor-cadru pentru învățământul secundar, în vederea analizării situațiilor 

semnalate și propunerii unor soluții ameliorative. În cazul învățământului integrat de artă și 

sportiv, numărul de ore pe săptămână pentru învățământul în limba română era de până la 37-

38 (artă – muzică), iar în cazul învățământului cu predare în limbile minortiăților naționale 

putea depăși chiar 42 de ore pe săptămână, fiind mai mare chiar decât  norma de lucru a unui 

adult. Numărul mare de ore pe săptămână contravine prevederilor Statutului elevului, art 7, pct. 

q).  

În contextul prezentat, Grupul de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru pentru 

învățământul secundar a propus măsuri de reducere a numărului total de ore pe săptămână: 

- corectarea alocării prin curriculumul la decizia școlii a unui număr de ore direcționat 

prin precizările ulterioare tot către disciplinele din trunchiul comun; astfel, s-a corectat 

fragmentarea timpului alocat disciplinelor de specializare; 

- eliminarea curriculumului la decizia școlii de la ariile care nu confera specializare, 

întrucât, în fapt, orele de CDS erau direcționate oricum către aria corespunzătoare 

specializării, prin precizările privind aplicarea planurilor-cadru; 

- reducerea ușoară a numărului total de ore de curriculum la decizia școlii (cele 2-3 ore 

de CDS au devenit 0-1, în realitate, nefiind vorba de o reducere de 2 ore, întrucât 

ora/orele de CDS care, prin notele planurilor-cadru, erau direcționate către anumite 

materii de specialitate, au fost preluate în trunchiul comun); 

- reducerea numărului de ore de Consiliere și orientare la 0,5 ore pe săptămână (la 

învățământul integrat sau suplimentar de arte - muzică și arte vizuale) și păstrarea 

numărului actual de ore de Consiliere și orientare la învățământul integrat sau 

suplimentar de arte – coregrafie și la învățământul integrat sportiv, dat fiind că 

probabilitatea reorientării școlare și profesionale în cazul acestor specializări este mai 

mare; 

- alocarea unei ore pe săptămână pentru Aria Tehnologii, compusă din: Educație 

tehnologică (0,5 ore pe săptămână) și Informatică și TIC (0,5 ore pe săptămână); aceste 

discipline se pot studia alternativ, cu 1 oră la două săptămâni; 

- reducerea numărului de ore de Educației plastică și de Educație muzicală la 0,5 ore pe 

săptămână,  în cazul învățământului integrat sportiv și al învățământului integrat sau 

suplimentar de arte – coregrafie, luând în calcul particularitățile fiecărei specializări; în 

același context al specificului fiecărui tip de învățământ, numărul de ore de Educație 



   
 
 

 

 

plastică se reduce de la 1 la 0,5 ore pe săptămână pentru învățământul integrat și 

suplimentar de arte – muzică, iar numărul de ore de Educație muzicală se reduce de la 

1 la 0,5 ore pe săptămână,  în cazul învățământului integrat sau suplimentar de arte – 

arte vizuale. 

 

De asemenea, în cadrul grupului de lucru au fost elaborate proiecte de planuri cadru 

pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă sau cu 

program integrat sportiv pentru învățământul cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale și pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care 

studiază în limba română. Aceste proiecte de planuri cadru sunt elaborate pe baza celor 

pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă sau cu 

program integrat sportiv cu predare în limba română, cu următoarele adaptări: 

- includerea numărului de ore de limbă maternă; 

- includerea Istoriei și tradițiilor minorităților, conform prevederilor Legii educației 

naționale nr. 1 / 2011; 

- renunțarea la includerea limbii moderne 2 în trunchiul comun, pentru a păstra un număr 

rezonabil de ore pe săptămână. 

 

Prezentul proiect de ordin pentru modificarea și aprobarea planurilor cadru menționate este pus 

în dezbatere publică. 


