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Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS) nr. 5.079/2015 pentru modificarea
Ordinului MECS nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 a fost publicat astazi
in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686. Actul normativ aduce o serie de schimbari calendarului
anului de invatamant ce urmeaza sa debuteze luni, 14 septembrie.

Concret, reprezentantii ministerului au decis ca elevii se vor intoarce la cursuri dupa vacanta
de iarna pe 10 ianuarie, cu o saptamana mai tarziu fata de prevederile anterioare, ceea ce
inseamna trei saptamani de vacanta pentru copii.

Ca o consecinta, atat primul semestru, cat si anul scolar 2015-2016, se vor incheia cu o
saptamana mai tarziu. Totodata, vacanta de vara nu se va termina pe 4 septembrie 2016, ci pe
11 septembrie 2016.

Anul de invatamant 2015-2016 va avea 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile
lucratoare.

Exceptie fac clasele terminale din invatamantul liceal, pentru care anul scolar are 37 de
saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate
desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din invatamantul
liceal se incheie, dupa ultimele reglementari, in data de 3 iunie 2016.

De un an scolar mai scurt beneficiaza si clasele a VIII-a, absolventii gimnaziului finalizand
cursurile in 17 iunie 2016, dupa 36 de saptamani de scoala, ultima dintre acestea fiind dedicata
desfasurarii evaluarii nationale.

Iata structura actualizata a anului scolar ce va incepe peste patru zile, potrivit informatiilor
publicate azi:
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Semestrul I

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din
invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna – sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016

Vacanta intersemestriala – sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016
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