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STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023

Ordinul Ministrului Educației 3.505/31.03.2022

 cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

• vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

 cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

• vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

 cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 10 februarie 2023;

• vacanță: sâmbătă, 11 februarie, până duminică,19 februarie 2023;

 cursuri: de luni, 20 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023;

• vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

 cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

• vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.



Excepții :

•pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 

de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;

•pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la 

data de 9 iunie 2023;

•pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor

prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din 

domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, 

anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023;

•pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și

asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ

în vigoare.



Programul național „Școala altfel”

Programul „Săptămâna verde”

 perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, 

 intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare

 Planificare acestora este  la decizia unității de învățământ. 

Prin excepție de la prevederile menționate mai sus, „la clasele din învățământul liceal

— filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în

perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează

activități de instruire practică”.



Art. 9 - (4) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică se poate face, după caz:
a) la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul și recomandările specifice ale

medicului curant, în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de

oxigenare, boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet

zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de

metabolism, tratament imunosupresiv, alte afecțiuni cronice, afecțiuni asociate cu

imunodepresie moderată sau severă cum ar fi: transplant, afecțiuni oncologice în

tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de

tratamente imunosupresoare. În această situație activitatea didactică se va desfășura în

sistem hibrid;

(5) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivel individual, conform alin. (4) lit. a), se

realizează cu avizul, motivat în scris, al consiliului de administrație.



Art. 10. — (1) În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel antepreșcolar și

preșcolar se pot organiza activități educativ-recreative cu copiii

(3) În vederea participării la activitățile educativ-recreative menționate la alin.

(1), părinții și unitatea de învățământ încheie pentru perioada respectivă contract educațional

conform anexei la prezentul regulament.

Art. 13 (2) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea

consiliului de administrație al unității de învățământ, unitățile de învățământ pot organiza

formațiuni de studiu peste efectivul maxim, în limita prevăzută de excepția legală, cu

aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În vederea luării deciziei,

consiliul de administrație al unității de învățământ are posibilitatea de a consulta și consiliul

clasei.



Art. 18. — (3) Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de

administrație și conduce ședințele acestuia. În situația în care tematica ședinței vizează

și activitatea directorului, ședința este condusă de un alt membru al consiliului de

administrație ales prin votul membrilor.

Art. 19. — (3) În consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de

nivel profesional, liceal, postliceal, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept

de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani. În celelalte unități de

învățământ preuniversitar, cu excepția celor de nivel primar și preșcolar, la ședințele

consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de

administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor care participă la ședință cu

statut de observator.



Art. 29. — (1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 

a) rapoartele anuale ale comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 

b) raportul anual asupra calității educației din unitatea de învățământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calității

Art. 30. — (1) Raportul anual asupra calității educației se întocmește de către

director și directorul adjunct/directorii adjuncți, după caz.

(2) Raportul anual asupra calității educației se validează de către

consiliul de administrație, la propunerea directorului, în primele patru săptămâni

de la începutul anului școlar.

Art. 31. — Raportul anual asupra calității educației este făcut public pe site-ul

unității de învățământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă



Art. 54. — (6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, atât componența

consiliului profesoral, cât și secretarul acestuia, ales de consiliul profesoral. Secretarul

are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului

profesoral

(8) În procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral, secretarul acestuia

consemnează:

a) prezența membrilor consiliului profesoral la ședințe;

b) prezentarea ordinii de zi a ședințelor de către președintele consiliului profesoral,

respectiv aprobarea ordinii de zi de către membrii consiliului profesoral;

c) rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin indicarea

numărului de voturi „pentru”, numărului de voturi „împotrivă” și a numărului de

abțineri;

d) intervențiile pe care le au membrii consiliului profesoral și invitații în timpul ședinței

respective.



Art. 71. — (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) comisia pentru curriculum; 

b) comisia de evaluare și asigurare a calității; 

c) comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

d) comisia pentru controlul managerial intern; 

e) comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării

în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

f) comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică. 

(4) Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de 

învățământ, prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.



Art. 94. - (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar

în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de

coerciție

(5) În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor

alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui

sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al

clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ.

Art. 104. — (2) În învățământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar și în cel postliceal,

elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin

două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar



Art. 106. — (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), la nivelurile antepreșcolar și

preșcolar, rezultatele evaluării sunt consemnate în caietul de observații, iar pentru clasa

pregătitoare în raportul anual de evaluare.

( (5) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan

individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea

rezultatelor de către cadrul didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor,

pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor

capabili de performanțe superioare

Art. 107. — (4) Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare

disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de

învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină

numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul

de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.



Art. 108. — (1) La sfârșitul anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a

elevilor.

(2) La sfârșitul anului școlar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt

evaluate frecvența și comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate

de unitatea de învățământ.

(3) La sfârșitul anului școlar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației

școlare a fiecărui elev



Art. 109. — (1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie,

calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg.

La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se

dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele

obținute pe parcursul desfășurării modulului, conform prevederilor alin. (1). Încheierea

mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării

acestuia.

(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale,

prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare



Art. 118. — Încheierea situației școlare a elevilor amânați se face înaintea sesiunii de

corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați care nu

promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere

a situației școlare a elevilor amânați se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.

Elevii declarați amânați din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I care nu se prezintă în

sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu s-a încheiat situația școlară.

Art. 138. — Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație

al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de

administrație al unității de învățământ de la care se transferă. Consiliul de administrație al

unității de învățământ la care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a

cererii.



Art. 141. — (1) Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din

învățământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea

următoarelor condiții:

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului

școlar, în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului

admis la specializarea la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza

avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a

documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4),

în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege;



Art. 141. — c) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a 

se pot transfera în timpul anului școlar numai dacă media lor de admitere este cel puțin egală

cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul, doar în

situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului

București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile

excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de 

lege;

g) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu 

frecvență cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, pe 

parcursul vacanțelor școlare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.



Art. 144.

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al 

municipiului București;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 

direcția de sănătate publică;

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 

bilingv la celelalte clase;

f) în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de 

administrație al inspectoratului școlar.
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