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O.M.E. nr. 3243/05.02.2021.

• Anul școlar 2021 – 2022 are 34 de săptămâni.

 Pentru clasa a XII-a anul școlar are 32 de săptămâni

de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

 Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni

de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022.

 Pentru clasele din învățământul liceal-filiera

tehnologică (cu excepția claselor terminale) și pentru

clasele din învățământul profesional, anul școlar are

37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data 1

iulie 2022.

• SEMESTRUL I – 14 săptămâni de cursuri

(13 septembrie – 22 decembrie 2021)

• SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni de cursuri

(10 ianuarie – 10 iunie 2022)

• ȘCOALA ALTFEL – 8 – 14 aprilie 2022.



Consfătuiri județene 2021-2022

4

Planuri – cadru

pentru învățământul gimnazial

• OMENCS nr. 3590/05.04.2016, 
cu modificările și completările 
ulterioare 

(OMEN nr. 4221/1.08.2018 care 
modifică anexa – opționalul 
integrat nu mai este obligatoriu)

Planuri – cadru

pentru învățământul liceal

• OME nr. 3410/16.03.2009 
pentru clasele IX – XII, filierele 
teoretică și vocațională;

• OME nr. 3411/16.03.2009 
pentru clasa a IX-a, filiera 
tehnologică
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Programe școlare

• Planurile-cadru și programele 
școlare în vigoare, inclusiv 
oferta națională la matematică 
pentru curriculum la dispoziția 
școlii sunt disponibile pe

• http://programe.ise.ro/Actuale
/Programeinvigoare.aspx

• Programa școlară pentru 
clasele V-VIII, aprobată prin 
OMEN nr. 3393/28.02.2017

• Programa școlară pentru clasa 
a IX-a, aprobată prin OMECI nr. 
5099/09.09.2009

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx
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Planificarea 

calendaristică În elaborarea planificării calendaristice programa școlară reprezintă 

documentul de referință. Planificarea nu se realizează pe baza 

manualelor școlare, acestea fiind materiale curriculare adresate 

elevilor.



7

Consfătuiri județene 2021-2022

Proiectul unei 

unități de 

învățare
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Proiectul 

unei unități 
de învățare

CRED

CRED_G_M2_suport_cu

rs_Matematica_anexa_

model_proiect.pdf

CRED_G_M2_suport_curs_Matematica_anexa_model_proiect.pdf
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Programa școlară – NU sunt modificări

Structura probei scrise – NU sunt modificări

Calendar – va fi anunțat

 www.edu.ro

 www.rocnee.eu

http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.eu/
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OME nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 

școlar 2021 – 2022.

Programa școlară – OME nr. 3237/5.02.2021.(NU sunt 

modificări față de programa de examen 2021)

Structura probei scrise – NU sunt modificări

Postare model – 01.11.2021

Simulări – anunțate pe www.edu.ro și www.rocnee.eu

http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.eu/
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OME nr. 5151/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea 

examenului național de bacalaureat 2022.

Programa școlară – OME nr. 3237/5.02.2021.(NU sunt 

modificări față de programa de examen 2021)

Structura probei scrise – NU sunt modificări

Postare model – 01.11.2021

Simulări – anunțate pe www.edu.ro și www.rocnee.eu

http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.eu/
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 Programa – NU sunt modificări 

OMEC nr. 5976/09.11.2020 pentru aprobarea 

Programei pentru susținearea examenului național de 

definitivare în învățământul preuniversitar

 Structura probei scrise – NU sunt modificări
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 Programa – NU sunt modificări 

OMEC nr. 5975/09.11.2020 pentru aprobarea 

Programei pentru susținerea concursului național de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

 Structura probei scrise – NU sunt modificări
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• Etapele naționale ale OLIMPIADELOR ȘCOLARE se vor 
organiza, de regulă, în perioada programului Școala altfel, conform 
calendarului olimpiadelor naționale școlare.                                      
(se așteaptă avizarea și organizarea în funcție de situația pandemică)

• Actualizarea programelor și a regulamentelor specifice pentru 
competițiile școlare (la nivel gimnazial), în conformitate cu reforma 
curriculară : https://ssmr.ro/onm2021

https://ssmr.ro/onm2021
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• 01 – 31 Octombrie – Înscrieri pe platforma 
www.luminamath.ro

• 08 - 12 Noiembrie - Etapa Online a concursului 
desfășurată pe zile

• 15 - 16 Noiembrie – Afisarea rezultatelor

• 4 Decembrie – Etapa scrisa

• 7 - 8 Decembrie – Afisarea rezultatelor

• 9 - 10 Decembrie – Contestatii

• 13 Decembrie – Afisarea rezultatelor

SSMR : https://ssmr.ro/

https://ssmr.ro/
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• Începând din 13 septembrie și
până în data de 11 octombrie,
elevii interesați de participarea la
cursurile de pregătire la
matematică organizate prin
intermediul centrului de
excelență Hai la Olimpiadă!, se
pot înscrie pe platformă utilizând
linkul transmis pe grupurile de
whatsapp ale centrelor metodice.
După finalizarea înscrierilor se
va stabili numărul maxim de
participanți la fiecare clasă,
modalitatea de selecție și
programul de lucru.
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https://www.manuale.edu.ro/ Manuale Digitale - Vizualizare manuale

https://www.manuale.edu.ro/
https://www.manuale.edu.ro/
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https://digital.educred.ro/
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 Constituirea grupurilor de lucru 
pentru subiecte – CNPEE – apel 
septembrie 2021

 apelurile pentru toate categoriile 
de colaboratori (10 GL) vor fi 
postate pe www.edu.ro și 
www.rocnee.ro

http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.ro/



