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CURIERUL NAȚIONAL: Dezbatere publică pentru a stabili structura anului şcolar 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat, luni, în dezbatere publică, proiectul de ordin de 
ministru privind structura anului şcolar pentru 2020-2021, noutatea fiind că, în semestrul al II-lea, 
vacanţa de primăvară va ţine cont de Sărbătorile Pascale şi va fi fracţionată în două părţi, scrie 
Agerpres. 
Potrivit unui comunicat al MEC, anul şcolar 2020-2021 începe pe 1 septembrie 2020 şi se încheie pe 
31 august 2021; elevii sunt aşteptaţi la cursuri pe 14 septembrie 2020; elevii din învăţământul primar 
şi preşcolar beneficiază de vacanţă în perioada 24 octombrie -1 noiembrie 2020. 
Anul şcolar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni: semestrul I - 17 săptămâni de cursuri 
(14 septembrie - 29 ianuarie 2021), semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 
2021). 
'Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracţionarea vacanţei 
de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze 
împreună', a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării. 
Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021), 
cea intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021), vacanţa de primăvară, Paştele Catolic (2 - 11 
aprilie), Paştele Ortodox (30 aprilie - 9 mai), vacanţa de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 
2021 la care vor începe cursurile anului şcolar 2021-2022). 
Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate pentru clasele terminale din învăţământul liceal, 
anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VlII-a, 
anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru 
clasele din învăţământul liceal - filiera teologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din 
învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri. 
Programul naţional 'Şcoala Altfel' se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o 
perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să 
transmită propuneri de îmbunătăţire referitor la proiectul de ordin privind structura anului şcolar 
2020-2021 pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro.  
 
PUTEREA: Cum arată Structura anului şcolar 2020 - 2021, pusă în dezbatere publică de MEC 
Anul şcolar 2020 - 2021 ar urma să înceapă pe 14 septembrie şi se încheie în 18 iunie. Fiecare din cele 
două semestre va avea 17 săptămâni. De reținut ar fi vacanţa de primăvară, care va fi fracționată, 
pentru a include Paştele ortodox şi pe cel catolic, conform proiectului de ordin de ministru privind 
structura anului şcolar pentru 2020 - 2021, lansat luni în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să transmită propuneri de îmbunătăţire pe adresa de email 
dezbateripublice@edu.gov.ro. 
Structură 
Anul şcolar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează: Semestrul I - 17 
săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021); Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri 
(8 februarie -18 iunie 2021) 
‚‚Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracţionarea vacanţei 
de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze 
împreună.”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării.   
Vacanţele elevilor 
Vacanţa de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021) 
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Vacanţa intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021) 
Vacanţa de primavera: Paştele Catolic (2 - 11 aprilie), Paştele Ortodox (30 aprilie - 9 mai) 
Vacanţa de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului şcolar 
2021-2022). 
”Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate pentru clasele terminale din învăţământul liceal, 
anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, 
anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce entru 
clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din 
învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri„, precizează ministerul. 
Școala altfel 
Programul naţional ‚‚Şcoala Altfel’’ se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o 
perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare este decisă de unitatea de învăţământ.  
 
HOTNEWS: Structura anului școlar 2020-2021: școala începe pe 14 septembrie, vacanța 
intersemestrială revine (proiect) 
Ministerul Educației propune printr-un proiect de ordin ca anul școlar 2020-2021 să înceapă pe 14 
septembrie. Actualul an școlar a început pe 9 septembrie 2019. Revine vacanța intersemestrială între 
30 ianuarie 2021 și 7 februarie 2021. În 2021, pentru că Paștele Catolic și cel Ortodox sunt 
programate la distanță de o lună elevii vor avea două vacanțe în perioadele: 2 aprilie 2021 - 11 aprilie 
2021 și 30 aprilie 2021 – 9 mai 2021. 
Potrivit proiectului de ordin, anul școlar 2020 - 2021 va avea în total 34 de săptămâni de cursuri 
structurate în două semestre. 
Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021. 
Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marţi, 22 decembrie 2020 
În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din 
grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. 
Vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021 
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021 
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021. 
Semestrul al II-lea are 17 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 - 18 iunie 
2021. 
Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021 
Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021 
Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021 
Vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021 
Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021 
Vacanţa de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2021, iar data din septembrie 2021 la care încep cursurile 
anului şcolar 2021 – 2022. 
Consultă aici proiectul privind Structura anului școlar 2020-2021 
‚‚Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței 
de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze 
împreună.”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării. 
Ministerul Educației precizează că, prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele 
terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 
iunie 2021. 
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 
2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera teologică, cu excepția claselor 
terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri. 
Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o 
perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. 
Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2020-2021 este supus dezbaterii publice. 
Proiectul mai prevede că tezele se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 
săptămâni înainte de finalizarea semestrului. De asemenea, etapele naţionale ale olimpiadelor 
şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului 



olimpiadelor naţionale şcolare. Elevii, părinții și profesorii, dar și toți cei interesați sunt invitați să 
transmită propuneri de îmbunătățire a proiectului pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro.  
 
ADEVĂRUL: Structura anului şcolar 2020-2021: elevii vor avea două vacanţe de Paşte/ 
Anul şcolar următor ar putea veni cu două vacanţe intersemestriale şi cu două vacanţe de primăvară 
pentru a cuprinde atât Paştele Ortodox, cât şi pe cel Catolic , Având în vedere perioada în care vor 
avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracţionarea vacanţei de primăvară, pentru a permite 
familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora să celebreze împreună', a anunţat ministrul Monica 
Anisie, care a pus în dezbatere publică structura anului şcolar 20202021. 
Concret, şcoala va începe pe 14 septembrie 2020 şi se va încheia pe 18 iunie 2021. Vacanţa 
intersemestrială este reintrodusă şi va fi în ianuarie-februarie. Prin urmare, cursurile au o săptămână 
în minus faţă de anul acesta şcolar, adică 34 de săptămâni de şcoală. 
Anul şcolar se structurează pe două semestre, după cum urmează: Semestrul 1 17 săptămâni de 
cursmi(i4 septembrie - 29 ianuarie 2021) şi Semestrul al II-lea -17 săptămâni de cursuri (8 februarie -
18 iunie 2021). În ceea ce priveşte vacanţele elevilor, acestea sunt programate astfel: vacanţa de 
iarnă (23 decembrie 2020 10 ianuarie 2021), vacanţa intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 
2021), vacanţa de primăvară: Paştele Catolic (2-11 aprilie) şi Paştele Ortodox (30 aprilie - 9 mai), 
vacanţa de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului şcolar 
2021-2022). 
Ministerul Educaţiei transmite că, prin excepţie de la prevederile anterior menţionate pentru clasele 
terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 
iunie 2021. Pentru clasele a VEH-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 
11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia 
claselor terminale şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de 
cursuri. (Simona Chirciu)  
 
JURNALUL NAȚIONAL: Proiect: mai multe vacanţe, dar mai scurte 
MEC schimbă din nou structura anului şcolar 
După ce, anul trecut, părinţii s-au plâns de fragmentarea excesivă a cursurilor, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării (MEC) a decis ca, în acest an, să elimine vacanţa din februarie, care delimita cele două 
semestre, iar vacanţa de iarnă să devină intersemestrială. însă acum, ministerul vrea să schimbe din 
nou structura anului şcolar, după cum reiese dintr-un proiect pus în dezbatere publică, ieri, pe site-ul 
instituţiei. Potrivit documentului, şcoala va începe pe 14 septembrie 2020, faţă de 9 septembrie anul 
acesta, şi revine vacanţa intersemestrială în ianuarie-februarie. O noutate este că vacanţa de 
primăvară va fi fracţionată şi va include şi Paştele ortodox, şi pe cel catolic. 
Deşi, în acest an şcolar, a fost eliminată vacanţa de la începutul lunii februarie, elevii români au cele 
mai lungi vacanţe de sărbători din Europa, totalizând 41 de zile libere de Crăciun (23) şi de Paşte (18). 
Pentru anul şcolar 2020-2021, proiectul de structură arată că elevii vor avea 19 zile libere de Crăciun 
(23 decembrie -10 ianuarie), 10 zile de Paştele ortodox (30 aprilie - 9 mai) şi încă 10 zile de vacanţă 
de Paştele catolic (2 aprilie -11 aprilie). 
'Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracţionarea 
vacanţei de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să 
celebreze împreună', a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei. La acestea se adaugă vacanţa 
intersemestrială (30 ianuarie-7 februarie). Elevii din clasele primare şi copiii de grădiniţă vor avea şi o 
vacanţă de toamnă, între 26 octombrie şi 1 noiembrie. 
Semestre egale 
De asemenea, proiectul prevede egalizarea duratei celor două semestre, astfel încât diferenţa să nu 
mai fie atât de mare ca în acest an, când semestrul al doilea are 20 de săptămâni, faţă de doar 15 
săptămâni câte a avut primul semestru. Concret, propunerea Ministerului Educaţiei este ca semestrul 
I al anului şcolar 2020-2021 să fie cuprins în perioada 14 septembrie - 29 ianuarie (17 săptămâni), iar 
semestrul II între 8 februarie şi 18 iunie (17 săptămâni). Prin excepţie de la prevederile anterior 
menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de 
cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. Programul naţional 'Şcoala Altfel' se va desfăşura în 
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perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror 
planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. 
Schimbările îi bulversează pe elevi şi părinţi 
Modificările acestea care apar în structura anului şcolar îi bulversează atât pe elevi, cât şi pe părinţi, 
care nu mai ştiu când este vacanţă şi când cursuri. în prima zi a noului an, spre exemplu, încă din 
primele ore ale dimineţii, cea mai căutată frază pe internet a fost 'când începe şcoala în 2020', 
potrivit instrumentului Google Trends, care analizează în timp real interogările pe cel mai popular 
motor de căutare. Pentru cei care încă nu au aflat, şcoala începe luni, 13 ianuarie 2020. (Monica 
Cosac). 
 
DIGI 24: Proiect / Vacanţe în plus pentru elevi 
Realizator: Elevii vor avea două vacanţe în plus în anul şcolar viitor faţă de anul acesta. A fost lansat 
în dezbatere publică structura anului şcolar 2020-2021. 
Corespondent: Propunerile ministrului Educaţiei includ mai multe vacanţe şcolare faţă de anul acesta 
şcolar. Elevii vor avea o vacanţă intersemestrială în plus faţă de anul şcolar în curs, când vacanţa 
dintre semestre a coincis cu cea de iarnă. Apare şi o vacanţă de primăvară în plus, dat fiind faptul că 
Paştele catolic este la depărtare de cel ortodox. Aşa că toţi elevii vor avea câte 10 zile de vacanţă şi 
de sărbătoarea catolică şi de cea ortodoxă. În acest an şcolar, elevii români au avut potrivit edupedu, 
cele mai lungi vacanţe de sărbători din Europa - 23 de zile libere de Crăciun şi 18 de Paşte. Pentru 
anul următor şcolar, proiectul de structură arată că elevii vor avea 19 zile libere de Crăciun şi 10 zile 
de Paştele ortodox. Cu cele 10 zile de vacanţă de Paştele catolic vor fi în total 39 de zile de vacanţă de 
sărbători. Semestrul I a avut 15 săptămâni în acest an şcolar, iar propunerea este ca acesta să aibă 17 
săptămâni în anul şcolar următor. Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni în anul şcolar prezent şi va 
avea, potrivit propunerii, 17 săptămâni în anul şcolar următor. În total, anul va avea 34 de săptămâni 
în loc de 35, câte sunt în anul şcolar aflat în derulare. 
 
ROMÂNIA LIBERĂ: 25% dintre studenți riscă să rămână cu situaţia neîncheiată 

 



EVENIMENTUL ZILEI: Alertă pentru elevi și pe părinți! Se schimbă iarăși structura anului școlar 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin de ministru privind 
structura anului şcolar pentru 2020-2021. 
Astfel, anul şcolar 2020-2021 începe pe 1 septembrie 2020 şi se încheie pe 31 august 2021; 
Elevii sunt aşteptaţi la cursuri pe 14 septembrie 2020; 
Elevii din învăţământul primar şi preşcolar beneficiază de vacanţă în perioada 24 octombrie – 1 
noiembrie 2020. 
Anul şcolar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni: semestrul I – 17 săptămâni de 
cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021), semestrul al II-lea – 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -
18 iunie 2021). 
„Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracţionarea vacanţei 
de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze 
împreună”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării. 
Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021), 
cea intersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie 2021), vacanţa de primăvară, Paştele Catolic (2 – 11 
aprilie), Paştele Ortodox (30 aprilie – 9 mai), vacanţa de vară (18 iunie 2021 – data din septembrie 
2021 la care vor începe cursurile anului şcolar 2021-2022). 
32 de săptămâni de cursuri 
Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate pentru clasele terminale din învăţământul liceal, 
anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, 
anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru 
clasele din învăţământul liceal – filiera teologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din 
învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri. Programul naţional „Şcoala 
Altfel” se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de cinci zile 
consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.(Maria Dima).  
 
SPARKNEWS.RO: Calendarul examenelor naționale în anul școlar 2019-2020: Evaluarea Națională 
la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a și Bacalaureatul 
EXAMENE NAȚIONALE 2020. Primii care vor susține evaluarea națională în anul școlar 2019-2020 sunt 
elevii de clasa a II-a, care vor începe testele pe data de 11 mai 2020. La clasa a IV-a, testele sunt 
programate în perioada 19-21 mai, în timp ce elevii de clasa a VI-a vor avea examenele în zilele de 27 
și 28 mai. Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în perioada 15 – 18 iunie 2020, 
iar examenul de BAC 2020 va debuta pe data de 9 iunie cu probele orale. 
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020, CLASA A II-A. Calendarul Evaluării Naționale la finalul clasei a II-a: 
Scris – Limba română – 11 mai 2020 
Scris – Limba maternă – 11 mai 2020 
Citit – Limba română – 12 mai 2020 
Citit – Limba maternă – 12 mai 2020 
Matematică – 13 mai 2020 
Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 14 mai 2020 
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020, CLASA A IV-A. Calendarul Evaluării Naționale la finalul clasei a IV-a: 
Limba română – 19 mai 2020 
Matematică – 20 mai 2020 
Limba maternă – 21 mai 2020 
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020, CLASA A VI-A. Calendarul Evaluării Naționale la finalul clasei a VI-a: 
Limbă și comunicare – 27 mai 2020 
Matematică și Științe ale naturii – 28 mai 2020 
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020, CLASA VIII-A.  Calendarul Evaluării Naționale pentru absolvenții 
clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020: 
2-5 iunie 2020 – Înscrierea la evaluarea națională 
5 iunie 2020 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 
15 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba scrisă 
17 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă 
18 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – probă scrisă 



22 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12.00) 
22 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 14.00 – 20.00) 
23-26 iunie 2020 – Soluționarea contestațiilor 
27 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 
BACALAUREAT 2020. Calendarul examenului de bacalaureat național – 2020: 
Sesiunea iunie – iulie 2020 
25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 
9 – 10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba 
A 
11 – 12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – 
proba B 
15 – 17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D 
18 – 19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – 
proba C 
22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 -
16,00) 
1 – 6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor 
7- iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale 
Sesiunea august – septembrie 2020 
13 – 27 iulie 2020 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au 
promovat examenele de corigențe 
18 august 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 
19 august 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 
20 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 
21 august 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 
24-25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba 
A 
25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
26 – 27 august 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D 
27 – 28 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – 
proba C 
28 august 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor 
(orele 12,00 – 16,00) 
29 august – 2 septembrie 2020 Rezolvarea contestațiilor 
3 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale 
 
DC NEWS: Structură an școlar 2020 - 2021. Modificări de la Ministerul Educației 
Structura anului școlar 2020-2021 a fost lansată în dezbatere publică. 
Anul școlar 2020 - 2021 începe la data de 1.09.2020 și se încheie la data de 31.08.2021; 
Elevii sunt așteptați la cursuri în data de 14 septembrie; 
Elevii din învățământul primar și preșcolar beneficiază de vacanță în perioada 24 octombrie - 1 
noiembrie 2020; 
Ca element de noutate, în semestrul al II-lea vacanța de primăvară va ține cont de Sărbătorile Pascale 
- va fi fracționată în două părți. 
Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi, 6 ianuarie 2020, în dezbatere publică proiectul de 
ordin de ministru privind structura anului școlar pentru 2020 - 2021. 
Anul școlar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează: 
Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021) 
Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021) 



‚‚Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței 
de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze 
împreună.", a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării. 
Vacanțele elevilor sunt programate astfel: 
Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021) 
Vacanța intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021) 
Vacanța de primăvară 
Paștele Catolic (2 - 11 aprilie) 
Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai) 
Vacanța de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 
2021-2022). 
Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, 
anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, 
anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru 
clasele din învățământul liceal – filiera teologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din 
învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri. 
Programul național ‚‚Școala Altfel'' se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o 
perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. 
Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2020-2021 este supus dezbaterii publice. Toți cei 
interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire pe adresa de email 
dezbateripublice@edu.gov.ro.  
 
CLICK: Următorul an şcolar va începe la 14 septembrie 
Ministerul Educaţiei a publicat proiectul structurii anului şcolar 2020-2021. Ordinul ministrului este în 
dezbatere publică pentru oricine doreşte să facă observaţii. 
I Se propune începerea anului I şcolar următor la 14 septemI brie şi patru vacanţe. Astfel, anul şcolar 
va fi structurat pe două semestre, 34 de săptămâni: semestrul I -17 săptămâni de cursuri (14 
septembrie - 29 ianuarie 2021]; semestrul al ll-lea -17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 
2021). Vacanţa de iarnă va fi în perioada 23 decembrie 2020 -10 ianuarie 2021. Vacanţa 
intersemestrială va fi între 30 ianuarie - 7 februarie 2021, iar vacanţa de primăvară pentru Paştele 
Catolic între 2 -11 aprilie, iar pentru Paştele Ortodox între 30 aprilie • 9 mai. Vacanţa de vară va 
începe pe 18 iunie 2021. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de 
săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. 
Pentru clasele a Vlll-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 
2021. 'Şcoala Altfel' se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 
zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ Proiectul este 
în dezbatere publică şi oricine poate face propuneri. (Marina Dohi)  
 
ANTENA 1: Alt ministru, altă structură a anului şcolar 
2020 vine cu schimbări pentru elevi! Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică noua structură a 
anului şcolar. 
Reporter: Alt ministru, altă structură a anului şcolar! Cursurile vor începe în 14 septembrie 2020 şi se 
vor termina pe 18 iunie 2021. Dacă vorbim despre vacanţe, lucrurile revin la cum erau acum doi ani. 
Adică vacanţa intersemestrială se mută în luna februarie, iar semestrul întâi se termină la sfârşitul 
lunii ianuarie. Ne amintim că anul acesta semestrul s-a terminat la sfârşitul lunii decembrie, iar 
vacanţa intersemestrială a dispărut. În primăvară, alte schimbări! Vacanţa de Paşti va fi fracţionată. O 
săptămână în aprilie pentru Paştele Catolic, şi alta, în mai, pentru Paştele Ortodox. Asociaţiile de 
părinţi spun că sunt nemulţumiţi pentru că nici ei, nici elevii nu au fost consultaţi înainte ca proiectul 
să fie pus în dezbatere publică. 
 
EUROPA FM: Semestrul întâi ar putea fi din nou prelungit până la sfârşitul lunii ianuarie 
Redactor: Semestrul întâi ar putea fi din nou prelungit până la sfârşitul lunii ianuarie, după ce în acest 
an elevii au încheiat primul semestru înainte de Crăciun. Potrivit unei propuneri de modificare a 
structurii anului şcolar viitor la începutul lunii februarie revine vacanţa de o săptămână dintre 
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semestru, mai exact între 30 ianuarie şi 7 februarie 2021. Şcoala ar urma să înceapă pe 14 
septembrie, iar cele două semestre vor fi egale. Astfel, elevii vor petrece-n bănci cu o săptămână mai 
puţin decât în acest an şcolar. Proiectul care vizează structura anului şcolar 2020-2021 este acum în 
dezbatere publică. Am stat de vorbă cu jurnalista Raluca Pantazi de la edupedu.ro. 
Raluca Pantazi, jurnalist edupedu.ro: Ministerul vrea ca anul viitor copiii să facă doar 34 de 
săptămâni de scoală faţă de 35 în prezent şi faşă de 36 cât a fost norma din 2010 până în 2016. E 
îngrijorător pentru că vedem cum majoritatea covârşitoarea statelor europene îşi încheie vacanţa de 
vară în august sau cel mai târziu în prima săptămână din septembrie. România propune şi anul acesta 
ca în 2020 elevii să înceapă şcoala pe 14 septembrie, o tradiţie care din păcate ne face să fim alături 
de alte patru state cu rezultate nu foarte bune la testele PISA. 
Redactor: Vacanţa de primăvară va fi tot de două săptămâni, dar separat: o săptămână la începutul 
lunii aprilie 2021 şi alta la începutul lunii mai. Anul şcolar viitor va fi unul dintre cei mai scurţi din 
ultimii 12 ani, precizează jurnalista Raluca Pantazi. 
Raluca Pantazi: Eu nu ştiu dacă soluţia este să mergem în extreme că pare că România asta face: fie 
fragmentează şi introduce în vacanţe peste vacanţe, fie adăugăm blocuri uriaşe de cursuri. Vrem ca 
elevii să îndrăgească şcoala? Atunci, hai să le dăm mai mult timp profesorilor să îşi predea 
conţinuturile, dar şi pasiunile. Dacă noi doar tăiem o săptămână de şcoală, dar lăsăm aceaşi 
programă şcolară, profesorii nu vor face decât îi hăituiască şi mai mult pe copii şi pe drept cuvânt ei 
vor avea acelaşi lucru de predat într-un timp mai scurt. 
 
JURNALUL NAȚIONAL: Educaţie digitală gratuită. 'E foarte distractiv la tabla inteligentă' 
Avem 1,7 milioane de elevi în învăţăţnântul primar şi gimnazial şi doar 136.365 de calculatoare 
disponibile în şcolile din toată ţara, potrivit datelor INS din 2018. Asta în condiţiile în care toată lumea 
vorbeşte despre rolul tot mai important pe care tehnologia îl va juca în viitorul pieţei muncii. Elevii 
din Ilfov, care acum au acces gratuit la un laborator digital ultramodern, sunt încântaţi de ochelarii 
virtuali şi de tabla inteligentă. 
Dacă la nivel naţional investiţiile în digitalizarea educaţiei sunt minime, există totuşi autorităţi locale 
care alocă fonduri pentru aşa ceva. La începutul lunii noiembrie, aşa cum relatam în paginile ziarului 
nostru, Consiliul Judeţean Ilfov, prin intermediul Asociaţiei Măgurele Science Park (MSP) şi a grupului 
de reflecţie (think tank) INACO, a deschis un laborator digital inteligent accesibil tuturor elevilor din 
şcolile şi liceele din zonă. La ora actuală, mărturiile tinerilor studioşi demonstrează, încă o dată, că 
tehnologia de ultimă generaţie oferă o experienţă absolut necesară şi facilitează procesul de 
învăţare. 
Exerciţii la tabla inteligentă 
Andra Zgură, elevă în clasa a VH-a la Liceul Teoretic 'Horia Hulubei' din localitate, ne spune că 
disciplina ei preferată este fizica, o pasiune moştenită din familie, ambii părinţi fiind fizicieni. Anul 
trecut a participat şi la olimpiadă la această materie, unde a reuşit să ajungă la etapa pe judeţ. Am 
găsit-o pe Andra în SmartLab, rezolvând o problemă de mecanică. 'E foarte distractiv să fac exerciţii la 
tabla asta (o tablă inteligentă, n. red.)', spune ea. 'Acum am ajuns la descompunerea forţelor. Sunt 
foarte curioasă să lucrez cu ochelarii VR (virtuali, n. red.). Am auzit că pot să intru într-un motor cu 
abur şi să văd tot ce are înăuntru, să fl secţionez, practic', ne-a povestit Andra Zgură. Laboratorul 
funcţionează ca un after-school, în spaţiul Asociaţiei Măgurele Science Park, din incinta Institutului de 
Fizică Atomică (IFA) şi este deschis de luni până vineri, între 9.00 şi 18.00. După ce îşi fac o 
programare în prealabil, copiii şi adolescenţii din Ilfov pot veni să se pregătească aici, în mod gratuit, 
însoţiţi de profesori sau părinţi. 
Prim pas către cultura antreprenorială 
Reprezentanţii MSP, cei care derulează proiectul SmartLab, spun că, pe lângă echipamentele în sine, 
se pot descărca numeroase aplicaţii şi resurse educaţionale online, atât din România, cât şi din 
străinătate, care facilitează procesul de învăţare. 
Smarllab Măgurele esle doini cu nouă laplopuri şi trei desklopuri cu solluri de deslgn grafic Incluse, o 
lablă inleruclivă, 15 perechi de ochelari VR, doi roboti educaţionali multifuncţionali, două scannere 
30, cinci imprimante 3D monocrome şi una multicoloră. 
'Acest laborator este primul pas, următorul este către cultura antreprenorială', declara Marian 
Petrache, Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, la inaugurarea SmartLab. 'Ajungem la incubatoarele 



de afaceri, proiect lansat de curând, şi mergem mai departe, către parcul ştiinţific, unde va fi creată 
platforma necesară pentru întâlnirea mediului de afaceri cu administraţia publică, cu mediul de 
cercetare şi cu tinerii antreprenori'. Investiţia în amenajarea şi dotarea laboratorului s-a ridicat la 
100.000 de euro, bani veniţi de la C J Ilfov.  
 
ZIARE.COM: Inspectoratul Școlar dezaprobă practicile lui Daniel Florea: Materiale cu imaginea 
primarului nu ar trebui distribuite în școli. Directorii au greșit 
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) spune clar: directorii de scoli din Sectorul 5 au 
gresit atunci cand au permis, in urma cu o luna, ca elevii sa primeasca materiale cu imaginea 
primarului social democrat Daniel Florea. Si n-ar trebui sa isi mai repete eroarea, ci sa puna piciorul in 
prag. 
Va reamintim ca, atat in septembrie 2019, cat si la inceputul lunii decembrie, elevii scolilor din 
Sectorul 5 al Capitalei au primit materiale care contineau imagini cu primarul social democrat Daniel 
Florea. 
Acum o luna, directori de scoli au admis, la solicitarea Ziare.com, ca de Mos Nicolae astfel de 
materiale s-au distribuit in unitatile de invatamant din intreg Sectorul 5. De ce au permis directorii 
asa ceva? Nu ne-a lamurit nimeni pe deplin, pana acum. 
In context, la solicitarea Ziare.com, purtatorul de cuvant al ISMB, Maria Manea, a precizat ca 
institutia stie ca elevilor li s-au impartit, in urma cu o luna, materiale cu imaginea lui Daniel Florea si 
considera ca a fost o chestiune incorecta. 
"Noi, Inspectoratul Scolar, am trimis o informare scrisa catre toate unitatile de invatamant din 
Bucuresti, solicitandu-le sa respecte Legea Educatiei Nationale. Iar in lege se mentioneaza, la 
Articolul 7, ca in scoli sunt interzise 'activitatile de natura politica si prozelitismul religios'.  
In decembrie, toti elevii din Sectorul 5 au primit, in incinta scolilor, acele obiecte personalizate cu 
imaginea primarului de sector. Obiectele au fost distribuite de angajatii primariei, nu de profesori si 
nici de personalul didactic auxiliar. Avem cunostinta despre aceste aspecte si nu consideram ca 
aceasta practica este una corecta. Domnului primar i s-a comunicat in repetate randuri sa nu mai 
distribuie astfel de materiale in scoli dar, din pacate, a continuat", a precizat Maria Manea. 
Aceasta a explicat ca e treaba directorilor de scoli sa nu permita astfel de practici, dar ca acestora le 
este dificil sa isi impuna punctul de vedere, in conditiile in care primariile de sector sunt cele care 
finanteaza unitatile de invatamant. Intrebata ce poate face ISMB pentru a-i determina pe directori sa 
nu mai accepte, in scoli, obiecte cu imaginea primarului Daniel Florea, Maria Manea a spus ca masuri 
prea aspre de constrangere a directorilor Inspectoratul nu poate aplica. 
"Legislativ, chestiunea e clara: nu se pot distribui materiale cu imaginea unui om politic, in scoala. Noi 
ii informam pe directori si le cerem sa fie responsabili.  
Dar un director nu poate fi dat afara, mai ales daca si-a ocupat postul prin concurs. Si avem directori 
cu concurs! I se poate face o adresa scrisa, prin care sa fie informat ca astfel de practici pot atrage 
depunctarea sa la viitoare evaluare periodica. E un lucru care conteaza pentru director, dar care, de 
fapt, pe elevi nu-i ajuta prea mult", a mai spus Maria Manea. 
In realitate directorii de scoli, la fel ca celelalte cadre didactice, pot fi cercetati si sanctionati pentru 
"incalcarea cu vinovatie a indatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum si 
pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului 
unitatii/institutiei, potrivit legii", se arata in Legea Educatiei. 
Or, daca directorul scolii are, prin contract, responsabilitatea respectarii Legii Invatamantului, atunci 
avem o problema. Mai exact, faptul ca directorii au permis ca materiale cu imaginea unui om politic 
in functie sa le fie distribuite elevilor, in scoala, in timpul orelor de curs sau in pauzele dintre acestea 
este, din intelegerea noastra, o incalcare a Articolului 7 al Legii Invatamantului (in care se arata ca in 
scoli nu se intreprind 'activitati de natura politica'). 
Problema este ca, tot potrivit Legii Invatamantului, directorii pot fi trasi la raspundere de comisii de 
3-5 membri, din care sa faca parte un inspector de la ISMB, un reprezentant al salariatilor, dar si alte 
cadre didactice cu functie cel putin egala cu a directorului evaluat. 
Aceste comisii sunt numite de consiliile de adimistratie ale scoliilor. Or, din informatiile publicate pe 
siteurile unora dintre scoli, exista scoli unde din consiliul de administratie face parte chiar primarul 
Daniel Florea. Intr-o astfel de situatie, e destul de lesne de inteles de ce procedura nu se pune in 



miscare, iar directorii - chiar daca permit distribuirea de materiale cu imaginea primarului - nu sunt 
vreodata sanctionati macar cu vreun avertisment. 
Ziare.com a solicitat inca de acum o luna sa ia legatura cu primarul Daniel Florea, pentru a lamuri 
situatia si a intelege de ce se tot impart materiale cu imaginea sa, in scolile din sector. Din pacate, 
edilul social-democrat nu a putut fi contactat. 
In consecinta, am cerut in scris informatii cu privire la obiectele distribuite in scoli (ce li s-a oferit 
elevilor, de unde s-au cumparat obiectele si in baza caror proceduri, cat au costat obiectele etc), dar 
si la motivul pentru care au fost ele distribuite in scoli. 
Serviciul de relatii cu mass media al Primariei Sectorului 5 ne-a transmis ca ne va raspunde in 10 zile. 
Apoi ne-a informat ca are nevoie de 30 de zile pentru a ne oferi raspunsurile. De ce era nevoie de 
atat de mult timp pentru centralizarea catorva informatii simple, legate de o actiune recenta, n-am 
inteles si nici Serviciul din primaria de sector nu a dorit sa ne explice. 
Cert este ca acest termen de 30 de zile expira joi, pe 9 ianuarie. Ramane sa vedem atunci daca 
Primaria Sectorului 5 va raspunde si daca va lamuri situatia. (Gabriel Kolbay).  
 
ADEVĂRUL: Încă un furt la Interne: chestorul Bogdan Despescu, acuzat că a plagiat în teza de 
doctorat 
 

 
LIBERTATEA: Anul şcolar, mai scurt cu o săptămână? 
 

 


