ORDIN Nr. 3 1 2512020 din 29 ianuarie 2020
privind structura anului qcolar 2020 - 202I

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETAzuI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 6 februarie 2020
AvAnd in vedere prevederile art.94 alin. (2) 1it. r) din Legea educa{iei na}ionale
cu modific[rile qi completlrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotdrdrea Guvernuluim.2412020
privind organizarea qi funcfionarea Ministerului Educafiei qi Cercetdrii,

nr.ll20l1,

ministrul educafiei gi cercetirii emite prezentul ordin.
ART. 1
( 1) Anul qcolar 2020 - 2021 ?ncepe la

data dc 1 septembrie 2020, se incheie la
data de 31 august 2021 qi are 34 de sdptdmAni de cursuri. Cursurile anului qcolar
2020 -202l incepladata de 14 septembrie 2020.
(2) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1) se stabilesc urmdtoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, aXIII-a seral qi fi'ecven![ redusd, anul qcolar are 32
de sdptdmAni de cursuri qi se ?ncheie la data de 4 iunie 2021;
b) pentru clasa a VIII-a, anul qcolar are 33 de saptlmAni de cursuri qi se ?ncheie
la data de 1 1 iunie 2021
c) pentru clasele din invalamAntul liceal - filiera tehnologicd, cu exceplia
claselor prevdzute 1a lit. a) qi pentru clasele din inva![mAntul profesional, anul
qcolar are 3J de siptdmdni de cursuri.

ART. 2
Anul qcolar 2020 - 2021

se structure azd pe doud semestre, dupf, cum urmeazd:
are 17 sapt[mAni de cursuri dispuse in perioada 14 septembrie2020

Semestrul I
- 29 ranuarie 2021.
Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - mar(i, 22 decembrie 2020.
in perioada 26 octombrie - I noiembrie 2020, elevii claselor din invdtamdntul
primar qi copiii din grupele din invafamAntul preqcolar sdnt ?n vacan!6.
Vacanfa de iarnd - miercuri,23 decembrie2020 - duminicd, 10 ianuane2021.
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie202l.
Vacanfa intersemestriald - sAmbdta, 30 ianuarie 2021 - duminici, 7 februarie
202t.
Semestrul al Il-lea are lJ sdpt[mAni de cursuri dispuse in perioada 8 februarie
- 18 iunie 2021.
Cursuri - luni, 8 februarie 2021 -joi, 1 aprilie202I.
Vacanfd - vineri, 2 aprrhe 2021 - duminicd, 1 1 aprilie 2021.
Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi,29 aprilie 2021.
Yacanld, - vineri,30 aprilie 2021 - duminic5, g mai 2021.
Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.
Vacanfa de vard - s6rnbdtd, l9 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care
incep cursurile anului qcolar 2021 - 2022.

ART. 3
in zilele nelucrdtoare/de sdrbdtoare legalS prevdzute de lege qi de contractul
colectiv de munci aplicabil nu se organizeazd cursuri.

ART.4
Unitafile de inv5ldrnAnt qi inspectoratele qcolare marcheazd prin manifestdri
specifice ziua de 5 octombri e 2020 - ziua intemalionald a educa{iei.
ART. 5
(1) Programul na{ional "$coala altf-el" se va desfbqura in perioada 5 octombrie
2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadl de 5 zile consecutive lucrdtoare. a cdror
planificare se afld la decizia unitdtii de inv6!6mdnt.
(2) intervalul aferent programului "$coala altfel" nu va coincide cu perioada in
care se sus{in lucrdrile scrise semestriale (tezele).
(3) Pentru clasele din invilamAntul liceal - filiera tehnologica din inv[(amAntul
profesional qi din invS{dmAntul postliceal se pot organiza activitAtri de instruire
practicS in sdptimAna dedicati programului "$coala altfel,'.
ART. 6
Lucrdrile scrise semestriale (tezele) se susfin, dupi ce se parcurge programa
qcolara. cu cel pu{in 3 sdptdmini inainte de finalizarea semestrului.
ART. 7
Etapele nafionale ale olimpiadelor gcolare se organizeazd, de reguld, in
perioada vacanfelor de primdvarS, conform calendarului olimpiadelor nationale
gcolare.

ART. 8
(f ) in situalii obiective, cum ar fi calamitdfi naturale, intemperii, epidernii, alte
situalii excepfionale. cursurile pot li suspendate cu respectarea prevederilor
Regulamentului-cadru de organizare qi funcfionare a unitdlilor de invalamAnt
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educa{iei na[ionale gi cercetdrii
qtiinlifi ce nr. 5 .07 9 120 1 6, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare.
(2) Recuperarea cursurilor suspendate in condiliile alin. (1) nu se poate realiza
in perioada vacanlelor qcolare.
ART. 9
Calendarul examenelor/evaludrilor na{ionale. al examenelor de absolvire.
respectiv de certificare/atestare a calific[rii profesionale/a competen]elor, precum
qi calendarul admiterii ?n clasa a lX-a se aprobd prin ordine distinite ale
ministrului educaliei qi cercetdrii.
ART. 10
Dilecliile de specialitate din cadrul Ministerului Educa{iei qi Cercet6rii,
inspectoratele qcolare qi unitafile de invdfdm6nt preuniversitar duc la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. i1
Prezentul ordin se publica in Monitorul oficial al Romdniei. partea L

Ministrul educaliei gi cercetarii.
Cristina Monica Anisie
Bucureqti, 29 ianuarie 2020.

Nr.3.125.

