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Structura anului şcolar 2020-2021
Aprobată prin ORDIN Nr. 3125/2020 din 

29 ianuarie 2020

Anul şcolar 2020 - 2021 începe la data de 1 septembrie 
2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 34 de 
săptămâni de cursuri. 

Anul şcolar 2020 - 2021 se structurează pe două 
semestre, după cum urmează: 



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.

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 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 
februarie - 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 - sâmbătă, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la 
care încep cursurile anului şcolar 2021 - 2022.



 Prin excepţie de la prevederile anterioare, se stabilesc următoarele: 

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 
32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021; 

b) b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se 
încheie la data de 11 iunie 2021; 

c) c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia 
claselor prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, 
anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri. 



Unităţile de învăţământ şi 
Inspectoratele Școlare marchează 
prin manifestări specifice:

 5 octombrie 2020 – Ziua Internaţională a Educaţiei 



 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 se află la decizia unităţii de învăţământ.

Fiecare şcoală va putea planifica propria perioadă, 
care să nu coincidă cu perioada lucrărilor semestriale 
(tezele).



• Planuri-Cadru,
• Programe școlare de trunchi comun și programe 

școlare  pt. cursuri opționale OFERTA 
NAŢIONALĂ, 

• Manuale școlare 

Documente şcolare



 Gimnaziu:

•Pentru clasele a VI-a și a VII-a:
Programa şcolară pentru disciplina 

FIZICĂ, Clasele a VI-a - a VIII-a, aprobată 
prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului 
Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017

Programele şcolare



 Liceu:
• Programa  de FIZICĂ, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 

3458/09.03.2004
• Programa  de FIZICĂ, cls a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 

4598/31.08.2004
• Programa  de FIZICĂ, cls a XI-a, ciclul superior al 

liceului, aprobată prin O.M. Nr. 3252/13.02.2006
• Programa de FIZICĂ, cls a XII-a, aprobată prin O.M. Nr. 

5959/22.12.2006

Programele şcolare



Programele școlare

 Liceu:

• Programele  pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, 
profil umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, 
profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, 
filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic 
specializările: bibliotecar – documentarist, instructor – 
animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 
3252/13.02.2006



Programele școlare
 Liceu:
• Programele  pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil 

umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, profil 
pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera 
vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: 
bibliotecar – documentarist, instructor – animator, pedagog 
şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006

• Programa  Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera 
vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – 
educatoare aprobată prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006)



Programele școlare
 Învăţământ profesional:
• Programa pentru FIZICĂ clasa a IX-a, aprobată prin 

Ordinul nr. 3458/09.03.2004
• Programa pentru FIZICĂ clasa a X-a, aprobată prin 

Ordinul nr. 4598/31.08.2004

Programele şcolare se găsesc pe Internet, la adresa:

http://programe.ise.ro/

http://programe.ise.ro/


▪ Evaluare Națională– OMEC 5455/31.08.2020

▪ Bacalaureat- OMEC 5453/31.08.2020 

▪ Definitivat

▪ Titularizare

NOUTĂŢI:

▪ !!!! Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de Profesori 

Evaluatori pentru Examenele și Concursurile Naționale (CPEECN).

▪ Modificări în ROFUIP 

Examene naționale

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/ordine%20ministru%20inv.preuniversitar/metdologie%20+%20calendar%20CPEECN%202020.PDF
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/ordine%20ministru%20inv.preuniversitar/metdologie%20+%20calendar%20CPEECN%202020.PDF
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/ordine%20ministru%20inv.preuniversitar/metdologie%20+%20calendar%20CPEECN%202020.PDF
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/ordine%20ministru%20inv.preuniversitar/metdologie%20+%20calendar%20CPEECN%202020.PDF
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/ordine%20ministru%20inv.preuniversitar/metdologie%20+%20calendar%20CPEECN%202020.PDF


Discipli
na

Înscriși
Promov

ați
Promovabili

tate

Fizică 109 89
83,96%

Chimie 102 83 83%

Biologie 1353 856 70,51%

Rezultatele obţinute la Bacalaureat 2020



Portofoliul profesorului de fizică
• Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
• Fişa postului;
• Curriculum Vitae;
• Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);
• Documente de activitate curriculară, extracurriculară și 

extrașcolară (programe şcolare în uz, ghiduri metodologice 
de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu 
privire la predarea specialităţii; programe ale examenelor 
naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale; lista 
manualelor folosite la clasă, regulament și precizări ale 
organizării și desfășurării concursurilor școlare, rezultate);



Portofoliul profesorului de fizică
• Documente de proiectare didactică: macroproiectare 

(planificarea anuală și semestrială); mezoproiectare 
(proiectarea unităţilor de învățare); microproiectare (proiect de 
lecție); 

• Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de 
performanţă;

• Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare 
(plan remedial);

• Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, predictive 
şi altele); rezultatele la examene naţionale; rezultatele evaluării 
predictive; rezultatele evaluărilor periodice și finale;

• Cursuri opţionale –  programa, suport de curs, materiale 
auxiliare;



Portofoliul profesorului de fizică

• Lista mijloacelor didactice din dotare;
• Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale - 

Bacalaureat;
• Documente privind calitatea de  expert în educație, 

mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator 
cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ 
al I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în 
colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; 
evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;

• Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).



Recuperare materie:

http://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html?fbclid
=IwAR1vX5S1bXDoSzHjmhsNIXRuntZeh1FNDIo-KbpCymiy5T_4D
gxNZJSOxbY#

✘ clasa a VII–a – recapitulare noțiuni/concepte absolut 
necesare

✘ clasa a VIII–a – programă nouă – recomandabilă 
recapitularea noțiunilor legate de presiune 

✘ clasa a IX–a recapitulare clasică 

Fizica – discuție și propunere, consultare

http://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html?fbclid=IwAR1vX5S1bXDoSzHjmhsNIXRuntZeh1FNDIo-KbpCymiy5T_4DgxNZJSOxbY
http://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html?fbclid=IwAR1vX5S1bXDoSzHjmhsNIXRuntZeh1FNDIo-KbpCymiy5T_4DgxNZJSOxbY
http://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html?fbclid=IwAR1vX5S1bXDoSzHjmhsNIXRuntZeh1FNDIo-KbpCymiy5T_4DgxNZJSOxbY


✘ clasa a X–a capitolul legat de energie și impuls din clasa 
a IX–a abordate pentru a face legătura cu noțiunile de 
termodinamică.

✘ la final, propunere: abordat pe scurt partea de optică din 
clasa a IX–a în locul părții de crt. alternativ ce va fi 
inclusă în clasa a XI–a la crt. alternativ 

✘  clasa a XI–a în capitolul 2 la circuit RLC în curent 
alternativ poate fi abordată partea de crt. continuu și 
alternativ din clasa a X–a

✘ clasa a XII–a  corelat cu TRR – abordată parte de optică 
ondulatorie – interferența și difracția – și ca suport 
pentru optica fotonică – dualism corpuscul undă



Succes în noul an școlar!Succes în noul an școlar!
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