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              STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2018-2019 
SEMESTRUL I- 18 săptămâni 
 

CURSURI: - LUNI,  10  SEPTEMBRIE 2018 – VINERI,  21  DECEMBRIE 2018 

VACANŢA DE IARNĂ: - SÂMBĂTĂ,  22  DECEMBRIE 2018 – DUMINICĂ,  13  IANUARIE 2019 

CURSURI: - LUNI,  14  IANUARIE 2019 – VINERI,   01 FEBRUARIE 2019 

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ: - SÂMBĂTĂ,  02 FEBRUARIE 2019 – DUMINICĂ  10 FEBRUARIE 2019 
 

SEMESTRUL II – 16 săptămâni  
 

CURSURI: - LUNI 11 FEBRUARIE 2019 - VINERI  19 APRILIE 2019 

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ: - SÂMBĂTĂ,   20 APRILIE 2019  – DUMINICA, 05  MAI  2019 

CURSURI: - LUNI,   06 MAI 2019 – VINERI,  14  IUNIE  2019 

VACANŢA DE VARĂ: - SÂMBĂTĂ, 15  IUNIE 2019 – DUMINICĂ,   15 SEPTEMBRIE 2019 

 

Programul  național  „Şcoala altfel”  - se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe o perioadă de 5 zile 

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

Intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale. 
NOTA: 

a) Anul şcolar 2018-2019 are 34 de săptămâni de cursuri, însumând 168 de zile lucrătoare. 

Excepţii: 

b) Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni  de cursuri și se încheie în data de 31 mai 2019. 
c) Pentru clasele din învăţământul liceal-filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile –cadru de 

învăţământ, în vigoare. 

d) Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile –cadru de învăţământ, în vigoare. 

e) Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în 

perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea 

vacanţelor. 

f) Pentru învățământul postliceal (școala postliceală și școala de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare. 

 

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul 

semestrului. 

In zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. 
                Intocmit cf Ordinului M.E.N. nr.  3220/19.02.2018 


