
A. CÂTEVA ACTIVITĂȚI LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR! 

OMEd nr. 4183/2022 

1. Numirea profesorilor diriginti la clase art 21 (4) 7. g) și Art 65 

2. Numirea coordonatorilor structurilor arondate Art 21 (4) 9. i) 

3. Întocmirea si aprobarea orarului cursurilor Art 21 (4) 11. k) 

4. Numirea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare art 21/7. (4) g) si Art 60 

5. Stabilirea comisiilor de lucru conform Art. 71 

6. Revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant si prezentarea acestuia la inceputul 

fiecarui an scolar elevilor si parintilor  Art 2 

7. Realizarea fiselor de evaluare pentru personalul didactic Art 51 (1) si Art 55 (k) (Conf. OMEC 6143/2011) 

8. Directorul emite la inceputul anului scolar decizia de delegare a atributiilor Art 21 (8) 

9. Validarea Raportului anual asupra calitatii educatiei, de catre consiliul de administratie, la propunerea directorului, 

in primele patru saptamani de la inceputul anului scolar. Art 30 

10. Propunerea Organigramei unitatii Art 40 (3) 

11. Inregistrarea unei declaratii privind norma de baza Art 54 (3) (dupa caz) 

12. Vizarea carnetului de elev Art 93 (2) 

13. Acordul de principiu al parintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului pentru activitatile extrascolare de 

timp liber care nu necesita deplasarea din localitate, precum si activitatile extracurriculare si extrascolare organizate in 

incinta unitatii de invatamant Art 99 (6) 

OMEN nr. 4371/2017 

14. Constituirea comisiei SIIIR Art 3 (3) și Art 4 (3)  

OMEd nr. 5154/2022 

15. Declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație Art 5 

OMEd nr. 4050/2021 

16. Programarea, in primele doua luni, a concediului de odihna pentru personalul didactic de predare Art 6 (2) 

OMEC nr. 5915/2020 

17. Demararea activitatilor specifice pentru elaborarea si aprobara CDS Anexa 3 (Conf. calendarelor mobilitatii 

personalului didactic, procesul privind elaborarea ofertei scolii si stabilirea disciplinelor optionale pentru anul scolar 

urmator trebuie incheiat pana la mijlocul lunii ianuarie)  

OMEd nr. 4224/2022 

18. Depunerea documentelor-suport de certificare a formarii continue prin recunoasterea si echivalarea in credite 

profesionale transferabile a rezultatelor participarii personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesionala 

continua si pentru evolutia in cariera didactica, in perioada 1 septembrie-31 octombrie. Art 66 si art 67 

 

B. Având în vedere faptul ca au intervenit o serie de modificari de substanta pentru acest an scolar, vin in 

intampinarea nevoilor dvstra si va inaintez: 

A. Cele mai importante schimbari aduse sistemului de invatamant preuniversitar: 

1. Eliminarea termenului ,,teze”   Art 105 



2. Plan individualizat de invatare urma evaluarilor sustinute Art 106 (5)

3. Cel putin trei note mai multe decat numarul de ore alocat saptamanal disciplinei Art 107 (4)

4. ,,Exmatricularea” termen se refera doar in cazul elevilor din invatamantul postliceal Art 127

5. Inlocuirea trimestrelor cu module Art 2 din O 3505/2022

6. Vacanta flexibila in luna februarie. In Dolj aceasta vacanta a fost stabilita in perioada 17-26 februarie 2023  Art

2 din O 3505/2022

7. Introducerea unui nou program national ,,Saptamana verde” pentru perioada 27 februarie-16 iunie, la decizia

unitatii de invatamant

8. Introducerea unei saptamani de vacanta, in perioada 22-30 octombrie, pentru toti elevii, nu doar pentru

învățământul preșcolar și primar

9. Utilizarea telefoanelor mobile este permisa, in timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, iar

in situatii de urgenta utilizarea telefonului mobil este permisa doar cu acordul cadrului didactic Art 186 (2)

10. Proiect: eliminarea mediei claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu, ierarhizarea absolvenților

realizandu-se doar pe baza mediei obținute la evaluarea națională.

B. OMEd nr. 4183/2022, noul ROFUIP, document in care am operat cu culoare rosie modificarile importante sau

de nuanta,.

C. OMEd nr. 3505/2022, ordin privind structura anului scolar 2022-2023
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