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Structura anului şcolar 2022-2023 a fost aprobată prin OME nr. 

3505/31.03.2022, publicat în MO nr. 326/4.04.2022

●Anul şcolar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri

– cursuri - de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

– vacanță - de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

– cursuri - de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

– vacanță - de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

– cursuri - de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la

decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;

– vacanță - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6-26 februarie 2023;

– cursuri - de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare

județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

– vacanță - de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

– cursuri - de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

– vacanță - de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.



Programul „Școala altfel” și 
„Săptămâna verde”

Art. 4

• (1) Programul național „Școala altfel“ și Programul „Săptămâna verde“ se

desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile

consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul

de învățare).

• (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele din învățământul liceal -

filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în

perioadele dedicate programelor „Școala altfel“ și „Săptămâna verde“ se

organizează activități de instruire practică.

OME nr. 3505/2022 disponibil la adresa:https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_%203505_2022_2023.pdf



• OMECS nr. 5034/2016 din 29 august 2016, pentru aprobarea

Metodologiei de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel”

• OME nr. 4.147 din 29 iunie 2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind

organizarea şi funcţionarea "şcolilor verzi

Art 3 (1) Pentru dobândirea statutului de „şcoală verde“, unitatea de învăţământ preuniversitar

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) infrastructură reabilitată/renovată/modernizată sau nouă, conform normativelor specifice şi
premiselor stabilite la art. 23;

b) b) integrarea în curriculumul şi în activităţile extraşcolare ale unităţii de învăţământ a
elementelor de educaţie pentru dezvoltare durabilă/educaţie ecologică;

c) c) includerea, în documentele manageriale ale şcolii şi în practicile asociate, a unor măsuri care să
reflecte accentul pus pe aspectul „verde“ al şcolii, inclusiv din perspectiva digitalizării proceselor
şi conţinuturilor;

d) d)deschiderea şcolii faţă de comunitate, inclusiv prin dezvoltarea de
parteneriate/colaborări/cooperări cu actorii relevanţi ai comunităţii, pe zona de protecţie a
mediului şi de dezvoltare sustenabilă.



Art. 16 În cadrul "şcolii verzi" sunt utilizate practici didactice adaptate educaţiei

pentru protecţia mediului înconjurător, prin:

a) introducerea, în activităţile de predare-învăţare-evaluare ale disciplinelor din

trunchiul comun sau opţionale, în funcţie de vârsta şi nivelul elevului, de noţiuni de

mediu şi schimbări climatice, marcate distinct în planurile de lecţie;

b) implementarea, în cadrul curriculumului la decizia şcolii/curriculumului în dezvoltare

locală, de discipline opţionale specifice, cu tematică relevantă pentru schimbări climatice

şi mediu;

c) implementarea de discipline opţionale integrate cu tematici relaţionate cu Educaţia

pentru dezvoltare durabilă/Educaţia ecologică, cum ar fi Educaţia pentru sănătate.

www.presidency.ro – Climă și sustenabilitatea - Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile

http://www.presidency.ro/




Raportarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la componenta 
de mediu



OBIECTIVE

• Obiectivele de dezvoltare durabilă care

caracterizează dimensiunea de mediu:

 Obiectivul 6: Asigurarea disponibilității și gestionării

durabile a apei și sanitație pentru toți

 Obiectivul 13: Acțiune climatică

 Obiectivul 14: Viața acvatică

 Obiectivul 15: Viața terestră



OBIECTIVE

• Obiectivele de dezvoltare durabilă care
interacționează cu dimensiunea de mediu:

 Obiectivul 2: Foamete ”ZERO”

 Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile

 Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile

 Obiectivul 12: Consum și producție responsabile



Interacțiunea dintre Ecologie - Economie -Societate



Examene naționale 2022-2023

• Evaluare națională OME nr. 5241/31.08.2022

• Bacalaureat OME nr. 5242/31.08.2022

• Admitere OME nr. 5243/31.08.2022



Documente şcolare

• Planuri-cadru

• Programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pt. 
cursuri opţionale oferta naţională

• Manuale şcolare



Planuri-cadru, cursuri de zi,

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

Planuri - cadru pentru învățământul gimnazial aprobate prin OMENCS nr.

3590/5.04.2016, cu modificările și completările ulterioare (OMEN nr. 4221/1.08.2018

care modifică anexa - opționalul integrat nu mai este obligatoriu)

Planurile-cadru pentru gimnaziu pot fi accesate la adresele:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-
actuale/Gimnaziu/OMENCS%203590_5%20apr%202016_Plan-
cadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentru%20gimnaziu.pdf

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-
actuale/Gimnaziu/OMEC%203638_2001%20Planuri-
cadru%20de%20invatamant%20pentru%20clasele%20a%20V-a%20%E2%80%93%20a%20VIII-a.pdf

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/OMENCS 3590_5 apr 2016_Plan-cadru de %C3%AEnvatamant pentru gimnaziu.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/OMEC 3638_2001 Planuri-cadru de invatamant pentru clasele a V-a %E2%80%93 a VIII-a.pdf


Planuri-cadru, cursuri de zi și seral

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL

• Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-
cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi 
vocaţională, cursuri de zi;

• Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-
cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera 
tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;

• Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-
cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a 
X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, 
pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a 
şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi 
seral.



• OM nr. 4051/2006 pentru aprobarea planurilor cadru pentru învățământul seral. Pentru

învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, prevederile OM nr. 4051/2006 cu 

privire la aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile pentru clasele a XI-a şi a XII-a,

a XIII-a,

Invățământul profesional

• OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de invăţământ pentru 

învatamantul profesional de 3 ani, 

• OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru pentru invațământul profesional 

special.

Toate planurile–cadru  valabile pot fi accesate la adresa: 

http://programe.ise.ro/Actuale.aspx

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-SA-NC

https://profesorpsihopedagog.com/2021/05/30/planuri-cadru-pentru-invatamantul-special-primar-si-gimnazial/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Programe școlare

Învăţământ gimnazial 

• Programele școlare de biologie , cls. a V-a – a VIII-a aprobate cu OMEN nr. 
3393/28.02.2017

Învăţământ liceal 

 Programa de Biologie, cls a IX-a, aprobată prin O.M. nr. 3358/09.03.2004

 Programa de Biologie, cls a X-a, aprobată prin O.M. nr. 4598/31.08.2004

 Programa de Biologie, cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M.
nr. 3252/13.02.2006

 Programa de Biologie, cls a XII-a, aprobată prin O.M. Nr. 5959/22.12.2006



Programe pentru Științe

 Programele pentru Ştiinţe, clasa 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 pentru Ştiinţe, clasa 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



Predarea biologiei în:

învățământul liceal, forma cu frecvență, cursuri de zi, filiera vocațională, profil artistic, specializarea

coregrafie,

învățământul liceal, forma cu frecvență, cursuri seral, filiera teoretică și filiera tehnologică,

învățământul profesional,

se face în conformitate cu precizările din notificarea nr.39562/ 11.09.2007 și a precizărilor privind

programele şcolare pentru cultură generală care se aplică în învăţământul profesional de stat cu durata de

3 ani ,clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, începând cu anul şcolar 2014-2015, anexa 1 la OMEN Nr.

4437/2014

- La clasa a IX-a a înv. profesional de stat de 3 ani, biologia se predă 2 ore/saptămână. În prima

jumătatea a cursurilor din anul școlar se predă biologia după programa de biologie pentru clasa a

IX-a aprobată prin O.M. Nr. 3358/09.03.2004, iar în a doua jumătate, după programa pentru clasa a

X-a aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004

Toate programele scolare pot fi accesate la adresa: http://programe.ise.ro/



Predarea științelor:

• pentru specializarile instructor de educație extraşcolară, mediator școlar și educator-puericultor se realizeaza

dupa programele pentru clasele a XI-a și a XII-a, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic

specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar

• Toate programele scolare pot fi accesate la adresa:http://programe.ise.ro

• CDȘ

• Manuale școlare

• În anul şcolar 2022-2023 sunt în vigoare  manualele şcolare aprobate prin ordinul ministrului educaţiei pentru
a fi folosite în sistemul naţional de învăţământ (vezi Catalogul manualelor şcolare pentru clasele I-VIII şi
Catalogul manualelor şcolare pentru clasele  IX-XII  pentru anul şcolar 2022-2023).

https://www.edu.ro/manuale-scolare, 
https://rocnee.eu (manuale digitale)

• OMEN nr. 5.062/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de 
învățământ preuniversitar

• OMEN nr. 5.061 din 26 septembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ
în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar

https://www.edu.ro/manuale-scolare


Cadre didactice

Planificarea şi proiectarea didactica

Elaborarea planificării calendaristice

Proiectarea unităţilor de învăţare

Schița lecției, pentru cei aflați în primii 3 ani de activitate



• Planificarea calendaristică – document proiectiv

• Planificarea calendaristică reprezintă un document proiectiv, necesar realizării activităţilor didactice care

permite asocierea, într-un mod personalizat, a elementelor programei (competenţe specifice şi conţinuturi), în

cadrul unităţilor de învăţare. Acestora le sunt alocate unităţi de timp (număr de ore şi săptămâni) considerate

ca optime de către cadrul didactic, pe parcursul unui an şcolar.

• În elaborarea planificării calendaristice programa şcolară reprezintă documentul de referinţă. După

lectura atentă şi integrală a programei şcolare, elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea

următoarelor etape:

1. asocierea competenţelor specifice şi a conţinuturilor prezentate în programa şcolară;

2. stabilirea unităţilor de învăţare;

3. stabilirea succesiunii parcurgerii unităţilor de învăţare;

4. stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învăţare.

• Planificarea calendaristică anuală nu se realizează pe baza manualelor şcolare, acestea

fiind materiale curriculare adresate elevilor.



Unități de învăţare Competenţe

specifice

Conţinuturi Nr.  de ore Săptămâna* Observaţii

[se menţionează titluri/teme] [se precizează numărul 

criterial al 

competenţelor specifice 

din programa şcolară]

[din conţinuturile programei 

şcolare]

[stabilite de către 

cadrul didactic]

[se precizează săptămâna sau 

săptămânile] *

[se menţionează, de 

exemplu, modificări în 

urma realizării activităţii

didactice la clasă]

* se poate realiza prin precizarea explicită a săptămânii/săptămânilor, spre exemplu 11-15.09, sau se poate nota sub forma 

generică S1, pentru săptămâna 1 sau perioada S1-S3 pentru săptămânile 1-3

Din punct de vedere formal, planificarea calendaristică anuală poate fi realizată potrivit 

modelului de mai sus

PLANIFICAREA CALENDARISTICA ANUALA



Conținuturi

(detalieri)

Competenţe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare

[se menţionează   

detalieri de conținut 

care explicitează 

anumite parcursuri]

[se precizează numărul 

criterial al competenţelor 

specifice din programa 

şcolară]

[vizate/recomandate de programa 

școlară sau altele adecvate pentru 

realizarea competențelor specifice]

[se precizează resurse de timp, de loc, 

material didactic, forme de organizare a 

clasei]

[se menționează metodele, instrumentele 

sau modalitățile de evaluare utilizate]

Din punct de vedere formal, proiectul unei unități de învățare poate fi 

realizat potrivit modelului de mai sus

PROIECTAREA UNITĂȚILOR 

DE ÎNVĂȚARE



Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X - a în anul 

școlar 2022-2023 pot fi accesate la adresa:

https://rocnee.eu/index.php/curriculum/reperemetodologice2022



Olimpiade și concursuri şcolare naţionale  care implică 
biologia, 2022-2023

Aprecieri privind competițiile naţionale desfăşurate în anul şcolar
2021-2022 (intervenții inspectori)

- Olimpiada naţională de Biologie, 

- Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori, 

- Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului 



Organizarea și desfășurarea competițiilor școlare 2022 - 2023

Regulamentele specifice ale competițiilor școlare care implică biologia:

• Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a 
activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 
extrașcolare, cu modificările și completările ulterioare



Olimpiada Naţională de Biologie, 2023:

Etapa pe şcoală: decembrie 2022

Etapa locală (comuna, oraş): ianuarie 2023

Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti: 11 martie

2023

Etapa naţională: 18-22 aprilie 2023, jud. ------

Olimpiada Națională de Ştiinţe pentru Juniori, 2023:

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti: ----- 2023

Etapa naţională: --- iulie – ---- august 2023, jud. ____

Olimpiada Naţională Ştiinţele Pământului, 2023,

Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti: --- martie 2023

Etapa naţională: --- aprilie – --- mai 2023, jud………….



OLIMPIADELE INTERNAŢIONALE CARE IMPLICĂ  BIOLOGIA, 2022-2023

Olimpiada Internaţională de biologie – International Biology

Olimpiade - United Arab Emirates, iulie 2023

Olimpiada internaţională de Ştiinţe pentru juniori, IJSO -

International Junior Science Olympiad,  Columbia, 2-12 decembrie 

2022

Olimpiada Internațională de Științele Pământului, International Earth 

Science Olympiad - august 2023

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
https://www.ieso-info.org/apresantation/


Portofoliul profesorului de biologie

• 1.Decizia de numire (suplinire, detaşare, titulaizare - în copie)

• 2. Fişa postului

• 3. Curriculum Vitae

• 4. Încadrare

• 5. Orarul – inclusiv programul suplimentar

• 6. Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri

metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la

predarea specialităţii; programe examene naţionale; programe şcolare pentru discipline

opţionale noi; lista manualelor folosite la clasă)

• 7. Planificarea calendaristică anuală; proiectarea unităţilor didactice;

• 8. Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă

• 9. Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare



Portofoliul profesorului de biologie

• 10. Instrumente de lucru şi de evaluare (teste iinițiale, sumative, predictive şi

altele); rezultate la examene naţionale; rezultatele evaluărilor periodice

• 11. Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare

• 12. Lista mijloacelor didactice în dotare

• 13. Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale

• 14. Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; 

coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ; 

îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de 

specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice

• 15. Calificativul acordat de către C A (copie)



Pregătirea cadrelor didactice

Direcţii principale de pregătire:

 Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru şi programele şcolare în 
vigoare

 Pregătirea de specialitate şi metodică

 Utilizarea manualelor şcolare,  a ghidurilor metodologice  şi a ghidurilor de 
evaluare pentru disciplina biologie

 Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de 
biologie şi ştiinţe

 Dotarea laboratorului de biologie şi utilizarea softurilor educaționale în predarea 
lecţiilor de biologie

 Utilizarea  instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de 
evaluare

– (Proiectul ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – RED-uri.) 





Succes în noul an școlar!



Resurse TIC ce pot fi utilizate la clasa :

Curs ICT for teachers, Proiect Reasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000005141Professor dr. Ana Honiges

https://www.loom.com/share/c00cc98a08a142628a0b005aac88a6a2


