
In Monitorul Oficial a fost publicat joi, 10 septembrie 2015, 

Ordinul nr. 5.079 al ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru 

modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii 
stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 

2015-2016. 

 
Noua structura aprobata de Ministerul Educatiei prevede ca 

anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri, 

insumand 175 de zile lucratoare (cu 2 zile mai putin decat anul 
trecut). Semestrul I are 18 saptamani de cursuri, iar semestrul 

al II-lea are 17 si jumatate. 

 
 

 

Semestrul I 
 

Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015 

Vacanta pentru copiii de la gradinita si din clasele pregatitoare - a 
IV-a: 31 octombrie - 8 noiembrie 2015 

Vacanta de iarna: sambata, 19 decembrie 2015 - duminica, 

10 ianuarie 2016 (fata de: 3 ianuarie 2016, varianta initiala)  
Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016 (fata 

de: luni, 4 ianuarie 2016 - vineri, 29 ianuarie 2016)  

Vacanta intersemestriala: sambata, 6 februarie 2016 - 
duminica, 14 februarie 2016 (fata de: sambata, 30 ianuarie 2016 

- duminica, 7 februarie 2016)  

 
 

Semestrul al II-lea  

 
Cursuri: luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016 (fata 

de: luni, 8 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016) 

Vacanta de primavara: sambata, 23 aprilie 2016 - marti, 3 mai 
2016  

Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016 (fata de: 

miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 17 iunie 2016) 
Vacanta de vara: sambata, 25 iunie 2016 - duminica, 11 

septembrie 2016 (fata de: sambata, 18 iunie 2016 - duminica, 4 

septembrie 2016) 
 

 

Saptamana Scoala Altfel ramane in saptamana 18-22 aprilie 
2016. 

 



Nu au fost schimbate nici recomandarile Ministerului Educatiei 

referitoare la datele pana la care trebuie sustinute tezele scolare: 

 
 

Tezele din semestrul I al anului scolar 2015-2016 se sustin, de 

regula, pana la data de 11 decembrie 2015. 
 

 

Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2015-2016 se 
sustin, de regula, pana la data de 20 mai 2016. 

 

 
Exceptie de la aceasta structura fac clasele a VIII-a si a XII-a:  
 

 la clasele a XII-a, durata cursurilor este de 33 de saptamani, 
iar 4 saptamani sunt dedicate desfasurarii bacalaureatului; 

aceste clase termina liceul pe 3 iunie 2016. 

 la clasele a VIII-a, durata cursurilor este de 35 de saptamani, 
iar o saptamana este dedicata desfasurarii evaluarii nationale; 

elevii de clasa a VIII-a termina scoala pe 17 iunie 2016. 

 


