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MINISTERUL EDU CAŢI EI

pentru modifica rea

şi

ORDIN
comp letarea Ord inului ministrului edu caţ i ei şi
privind structura anului şcolar 2020-2021

cercetă ri i

nr. 3.125/2020

Având în vedere:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educa ~ ei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completări le ulterioare:
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţil or do învăţământ preuniversitar, cu modi ficările şi complotările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 1.877/DGIP din 26.03.2021 , prin ca re se propune aprobarea Ordinului pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.12512020 privind structura anului şcolar 2020-2021 ,
Tn temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Ho1:lrârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioaro,
ministru! educaţi ei emite prezentul ortlin.
Art. I. Ordinul ministrului educaţi ei şi cercetării
nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din
6 februarie 2020, se modifică şi se completează după cum
urmează:

1. La artlcolul 1, alineatul (1) şi litera c) a alin eatu lui (2)
se m odifică şi vor avea u nn ătorul cuprin s:
.Art. 1. - (1) Anul şcolar 2020- 2021 începe la data de
1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are
33 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020-2021
încep la data de 14 septembrie 2020.
c) pen tru dasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică ,
excepţia claselor prevăzute la Iii. a), şi pentru daselo din
învăţământul profesional, anul şcol ar are 36 de săptămâni do
cursuri.'
2. Arti colul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
.M. 2. Anul şcolar 2020-2021 so structurează pc două
semestre, după cum urmează :
1. Semestrul I arc 17 săptămâni de cursuri dispuse în
perioada 14 septembrie 2020 29 ianuarie 2021 , astfel:
a) cursuri - luni, 14 septembrie 2020-marţi , 22 decembrie
2020;
b) în perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii
claselor din învă ţământul primar şi copiii din grupele din
învăţământu l preşcolar sunt în vacanţă ;
c) vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020duminică , 10 ianuarie 2021:
d) cursuri - luni , 11ianuarie2021- vineri, 29 ianuarie 2021.
2. Vacanţa intersemestrială - sămbâtă, 30 ianuarie 2021duminică , 7 februarie 2021 .
3. Semestrul al II-iea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în
perioada 8 februarie- 25 iunie 2021 , astfel:
a) pentru clasa a VIII-a:
(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021- joi, 1 aprilie 2021;
Qi) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021--<luminică , 11 aprilie
2021 ;
(iii ) cursuri în sistem online - luni , 12 aprilie 2021- joi ,
29 aprilie 2021 ;
(iv) vacantă - vineri, 30 aprilie 2021- duminica, 9 mai
2021 ;
(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 11 iunie 2021;
cu

b) pentru clasele a XII-a zi şi clasele a XIII-a seral şi frecvenţă
redusă :

(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021:
(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 -d uminică , 11 aprilie
2021 ;
luni, 12 aprilie 2021 joi,
(iii) cursuri în sistem online
29 aprilie 2021;
(iv) vacan ţă - vineri , 30 aprilie 2021-duminică , 9 mai
2021 ;
(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021 ;
c) pentru grupele de gradi niţă şi celelalte dase, cu excepţia
ccior prevăzuto la lit. a) şi b ):
(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021- joi, 1 aprilie 2021 ;
(ii) vacan ţă - vineri , 2 aprilie 2021-marţi , 4 mai 2021;
(iii) cursuri - miercuri, 5 mai 2021 - vineri, 25 iunie
2021 .
4. Vacanţa de vară - sămbâtă , 26 iunie 2021- data din
septembrie 202 1 la caro încep cursurile anului şcolar 2021 2022.
5. în perioada vacantelor, în uni tăţile de învăţământ cu nivel
preşcolar se pot organiza activităţi educative cu copiii, cu
prezenţă fizică , cu avizul direcţiei de sănăta te publi că ."
3. După articolul 2 se Introdu c două noi articole,
artlcolclc 21 şi 22, cu unn ătorul cupri ns:
.,Art. 21. - Pc durata vacanţelor se pot desfăşura activităţi
remediale , cu prezenta flzică, conform prevederilor Ordinului
ministrului educaţiei nr. 3.300/2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip
«Şcoala după şcoală », pentru elevii până la clasa a VIII-a
inciusiv, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile
respectării prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului
educaţiei şi al ministrului sănătă~i nr. 3.235193/2021 pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activi tăţii în cadrul
unităţilor/instituţiil or de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusu l SARS.
CoV-2, cu modificările şi completăril e ulterioare, dacă la nivelul
localităţii nu este depăşită rata de infectare de 6/1 .000 de
locuitori.
Art. 22. - Pe durata vacantelor se pot desfăşura activităţi
remediale, inclusiv cu prezenţa fizică , pentru elevii din clasele
liceale, în cadrul subproiectelor finanţate prin Proiectul privind
învăţământul secundar - ROSE, cu respectarea prevederilor
art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educa~ei şi al ministrului
săm'J tăţii nr. 3.235/93/2021 pen tru aprobarea măsurilor de
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organizare a activităţii în cadrul un ităţilor/i nstituţii l or de
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbcinăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificăril e
şi com pletările ulterioaro, dacă la nivelul localităţii nu este
depăşită rata de infectare de 611.000 de locuitori."
4. Arti colul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,.Art. 5. - (1) Programul naţiona l «Şcoala altfel» se poate
desfăşura

în perioada 5 octombrie 2020-2 aprilie 2021 , pe o
a căror planificare se

perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare ,
află la decizia unităţii de învă\ămllnt.

(2) În săptămâna dedicată programului «Şcoala altfel», la
clasele din Tnvă\ăma ntul liceal - filiera tehnologică din
învăţământul profesional şi din Tnvăţăman1ul postliceal se pot
organiza aclivită~ de instruire practică."
5. Arti colele 6 şi 7 se abrogă .
6. Articolul 8 se modifi că şi va avea următorul cuprins:
.Art. 8. - (1) Pc durata stării de alertă:
a) activită ţil e didactice care impun prezenţa fizi că a
preşcolaril or şi elevilor în u nităţil e de învăţământ se pot
suspenda, la propunerea consiliului do admini stra~e al unităţii de
în văţămllnt preuniversitar, cu avizul Inspectoratului şcol ar
judeţea n/I nspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al
direcţiei de să n ă tate public{) judeţen e/Di recţi ei de Să n ătate
Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea prin hotărâre a
comi tetului judeţea n pontru situaţii do urgenţă /Comitetului

Municipiului Bu cureşti pentru Si tuaţii de U rgen ţă, pe baza
argumentelor legale privind starea de sănă tate;
b) suspendarea activi tă ţilor didactice cu prezenţă fizică a
preşcolarilor şi elevilor tn unităţile de învăţământ se dispune în
baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului
sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbcim'.ivirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) În situaţia suspendări i cursurilor conform prevederilor
alin. (1) sau conform prevederilor art. 9 alin. (3) din
Regulamentul-cadru do organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţi ei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi
completăril e ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a
programei şcciare prin modalităţi altomatlvc stabilite de consiliul
de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în
perioada va canţel or şcolare."
Art li. - Direcţi i le do specialitate din cadrul Ministerului
Edu caţiei şi Cercetării , Inspectoratele şcol are şi unităţil e de
învăţământ preuniversitar duc la înd eplinire prevederile
prezentului ordin.
Art III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al
Romanici, Partea I.

Ministrul educaţiei ,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Bucureşti ,

29 martie 2021 .
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