
 

 

 

CABINET MINISTRU 

 

 

ORDIN 

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,  

în baza 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, 

în temeiul art. 12, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 
MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

emite prezentul ordin: 
 

Art. I. Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3590/2016, privind aprobarea planurilor-
cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 
din 15 iunie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Anexa 4 se înlocuiește cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul ordin; 

2. Anexa 5 se înlocuiește cu Anexa 2 care face parte integrantă din prezentul ordin; 

3. Anexa 6 se înlocuiește cu Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul ordin; 

4. Anexa 7 se înlocuiește cu Anexa 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. II. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar 
de artă – muzică, cu predare în limbile minorităţilor naţionale și pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând 
minorităţilor naţionale care studiază în limba română, prevăzut în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. III. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar 
de artă – coregrafie, cu predare în limbile minorităţilor naţionale și pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând 
minorităţilor naţionale care studiază în limba română, prevăzut în Anexa nr. 6, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. IV. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar 
de artă – arte vizuale, cu predare în limbile minorităţilor naţionale și pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând 
minorităţilor naţionale care studiază în limba română, prevăzut în Anexa nr. 7, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. V. Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat, cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale și pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale 
care studiază în limba română, prevăzut în Anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. VI. Direcţia Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcţia Generală Educație 
Timpurie Învățămant Primar și Gimnazial, Direcţia Generală Minorităţi și Relația cu Parlamentul, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv 
inspectoratul școlar al municipiului Bucureşti și unităţile de învăţământ cu program integrat şi suplimentar de arte 
și cu program sportiv integrat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. VII. Planurile-cadru de învăţământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul şcolar 2019-
2020. 

Art. VIII. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

Ministru interimar, 
 

Valer-Daniel BREAZ 
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