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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN

privind structura anului qcolar 2017-201,8

in temeiul art.94 alin. (2) lit. r) din Legea bducafiei nafionale nr. 112011 , cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, in temeiul prevederilor din HotirArea Guvernului nr. 2612017 privind organizarea qi

funclionarea Ministerului Educaliei Nalionale,
' i

ministrul educafiei na{ionale emite prezentul iordin.

Art. 1. - (1) Anul gcolar 2017-2018 are 35 de sdptdmdni de cursuri, insumdnd 161 de zile lucr[toare.

(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmdtoarele:

a) pentru clasele terminale din invdfdmAntul liceal, anul qcolar are 32 de sdptdmAni de cursuri qi se incheie

in data de25 mai2018;

b) pentru clasa a VIII-a, anul qcolar arc 34 de siptdmdni de cursuri gi se incheie in data de 8 iunie 201 8;

c) pentru clasele din invildmAntul liceal --..]fiti.ru tehnologicd, cu exceplia claselor terminale, durata

cursurilor este cea stabilitd prin planurile-cadru de inv5lhmdnI in vigoarel

d) pentru clasele din ?nvdEimdntul profesiohal, durata cursurilor este cea stabilitd prin planurile-cadru de

invdfdmdnt in vigoare;

e) pentru invdldmdntul special - clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologicd,

durata cursurilor este de 37 de sXpt[mdni, insumhd I77 de zlle lucr[toare;

f) stagiile de preg[tire practicd pentru care au optat absolvenlii ciclului inferior al liceului, filiera

tehnologicd, cuprind 720 de ore care se desfbqoarb in perioada propusd de unitatea de invdpmdnt

organizatoare gi aprobat[ de inspectoratul $colar, conform structurii anului qcolar, cu respectarea

vacanfelor;

g) pentru inv[lSmdntul postliceal (qcoald postliceald qi gcoald de maiqtri), durata cursurilor este cea stabilith

prin planurile-cadru de inv5ldmAnt ?n vigodle.

Art.2. - Anul gcolar 2017-2018 incepe pe data de

]
I septembrie 2017 , se incheie pe data de 31 august 2018 qi se structureazil pe dou[ semestre, dupd cum
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utmeaz,a:

Semestrul I are 1 8 sdptdmAni dispuse in perioada 1 1 septembrie 2017 -2 februarie 201 8.

Cursuri - luni, 11 septembl:ire 20ti - videri, 22 decembtre 2017

in perioada 28 octombrie-5 noiembrie 2|-!7 , ilasele din inv[tr5mAntul primar qi grupele din inv[ldmdntul

preqcolar sunt in vacanld. 
,
;

vacanla de iarn[ - sambdtd, 23 decembrie 20i7 - duminic[, 14 ianuarie 2018

Cursuri - luni, 15 ianuarie 2018 - vineri, 2 februarie 2018

Vacanfa intersemestriald - sAmb[t5, 3 februarie 2018 - duminic[, 1 1 februarie 201 8

Semestrul al Il-lea are 17 s[pt5mdni dispusb in perioada 12 februarie 201 8-1 5 iunie 201 8

Cursuri - luni, 12 februarie 2018 - vineli, 30 martie 2018

Vacanla de primdvard - samb[td, 31 martie 2018 - marli, 10 aprilie 2018

Cursuri - miercuri, 11 aprilie 2018 - virteri, 15 iunie 2018

i

Vacanla de var[ - sAmb5t[, I 6 iunie 201 8 - duminici, 9 septembrie 201 8

Art. 3. - fn zilele liber-e prev[zute de lege gi dJ contractul colectiv de muncd aplicabil nu se organizeazd

cursuri.

Art.4.- Unitdlile de invdgdmAnt qi inspectoratele qcolare vor marca prin manifestlri specifice ziua de 5

octombrie - Ziuainternafional5 a educafiei, ziua de 5 iunie -Zitainvdtr[torului.

Art. 5. - (1) Programul nafional ,,$coala altfel" se va desfdqura in perioada 2 octombrie 2017-31 mai

2018, pe o perioadi de 5 zile consecutive lucrdtoare, a c[ror planificare se afld la dectzia unit[1ii de

inv[fdmdnt.

(2) Intervalul aferent programului ,,$coala hltf"f'nu coincide cu perioada lucrdrilor scrise

semestriale/tezelor. l
i

Art. 6. - Lucrdrile scrise semestriale/tezele se susEin la finalul semestrelor, dup[ parcurgerea programei

qcolare cu cel pulin 3 s[ptdmdni inainte de finalul semestrului'

ArI.7 . - Etapele nalionale ale olimpiadelor gcolare se organizeazd., de regul5, in perioada vacanlei de

primlvar[, conform calendarului olimpiadelor nalionale qcolare'

Art. g. - (1) in situaqii deosebite, bine funldamentate, in funclie de condiliile climaterice locale speciale qi

de specificul gcolii, inspectoratele qcolare pot aproba, la cererea conducerii unitdlilor de invdpmAnt,
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i
modificdri ale structurii anului qcolar stabilite phin pr"r"ntul ordin.

i
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului igcolar se face dup6 consuitarea consiliului reprezentativ al
plrinlilor din unitatea/unit5lile de inv[16mAnt respectivi/respective,

(3) Aprobarea modific[rii structurii anului qcolar, menfionatd la alin. (1), se acordd in condiliile asigurdrii
unui numbr de zlle de cursuri cel pulin egal cu cel stabilit la art. l, precum qi a posibilit[1ii ca toli elevii s[
participe, fird restric[ii, la examenele si evaluhrile naqionale: evaluarea na[ional5 a absolvenlilor clasei a

VIII-a, examenul de bacalaureat, examenelle de certificare a competenlelor profesionale, examenele de

atestare a competen[elor, examenele de ab]olvite.

(4) Recuperarea cursurilor suspend ate cauhmare a unor situalii obiective de urgenf6, cum ar fi epidemii,

intemperii, calamitdli naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza in perioada vacanlelor qcolare.
.

Art. 9. - Calendarul examenelor/evaludrilbr nq1fionale, al examenelor de absolvire, respectiv de

certificare/atestare a calificirii profesionalp/a c[mpetenlelor, precum gi calendarul admiterii in clasa a IX-

a se aprobd prin ordine distincte ale ministtului educa[iei nalionale.

Art. 10. - Direclia generald evaluare gi monitorizare invdldmdnt preuniversitar, Direclia minorit[Ei,

Direcfia generald management preuniversitar, inspectoratele qcolare, precum qi conducerile unit5lilor de

inv6!6m6nt duc la indeplinire prevederile prezefltului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publicl in I\4onitorul Oficial al Romdniei, Partea L

Ministrul educagiei nalionale,

Pavel Ndstase

Bucureqti, 24 februarie 2017 .
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