SEMESTRUL I
84 zile
17 săptămâni

15. IX. 2014 – 30.I.2015

Conform ORDINULUI Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 20142015, publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014
Art.1(1) Anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
Art.2 Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie pe data de 31 august
2015 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Cursuri

15. IX. 2014–
19. XII. 2014

Vacanţa (pentru clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar).

01. XI.–09. XI. 2014

Vacanţa de iarna

20. XII. 2014 –
04. I. 2015

Cursuri

05. I. – 30.I.2015

SEMESTRUL II
88 zile
18 săptămâni

09. II. 2015 – 19. VI. 2015

Vacanţa intersemestrială

31.I. – 08.II.2015

Cursuri

09. II. 2015–
10. IV. 2015

Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii
mai bun!”, având un orar specific.

06.IV. - 10. IV. 2015

Vacanţa de primăvară
Cursuri

11. IV. 2015–
19. IV. 2015

Vacanţa de vară

20. IV. 2015–
19.VI. 2015
20. VI. 2015–
13. IX. 2015

Art. 3(1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5
octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform
planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.
Art.4(1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților
extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii
mai bun!”, având un orar specific.
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de
organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul
ordin.

ANEXA 1 la ORDINUL Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015

Prevederi generale

1. Săptămâna 6-10 aprilie 2015 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare,
în cadrul programului numit "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". În această săptămână
nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul "Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" se va desfăşura în conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice
în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, să
pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.
3. În perioada 6-10 aprilie 2015, Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, de regulă, etapele
naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ şi, după caz, ale concursurilor
şcolare.
4. În programul "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!", elaborat şi organizat de fiecare
unitate de învăţământ, vor fi incluşi toţi copiii preşcolari/elevii şi toate cadrele didactice care nu
participă la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

