
Informare 16 august 2022 

Buna ziua stimati colegi! 

Mai sunt trei săptamâni până la debutul noului an școlar! 

1. Având în vedere faptul că a început in multe unitati activitatea comisiei pentru întocmirea orarului

și asigurarea serviciului pe şcoală, vă rog să aveți in vedere prevederile CCM art. 18 (5) și să aduceți la

cunostința colegilor directori prevederile atat in ceea ce priveste serviciul pe scoala, cat si asigurarea

unui program corespunzator pentru ziua de joi, ziua generala privind sedintele lunare.

2. Extras din OMEd nr. 3505/2022 si 4183/2022 despre structura Anului scolar 2022 - 2023 și ROFUIP,

sistemul de notare!

Pentru planificări! Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni astfel: 

  Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;  

  Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;  

  Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023 (judetul Dolj) 

  Modulul 4 – cursuri: de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023;  

  Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;  

   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; 

   Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 

februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află 

la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval  

   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”. 

   Începând cu anul școlar 2022-2023, tezele nu mai sunt obligatorii. Media va fi încheiată anual, iar 

elevii vor primi cu cel puțin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în 

planul-cadru de învățământ. 

Toate cele bune va doresc! 
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