
ORGANIZAREA ȘI TEMATICA CONSFĂTUIRII CADRELOR DIDACTICE, LA 
NIVEL JUDEȚEAN/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,   

PENTRU DISCIPLINA CHIMIE 

1. Diagnoza procesului educațional, pe discipline/compartimente/domenii, la 
nivelul fiecărui județ/al municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020, în 
contextul provocărilor generate de pandemia COVID-19: 

1.1.   Analiza activității de predare-învățare: curriculumul aplicat, strategiile 
didactice, metodele de predare-învățare și instrumentele de evaluare utilizate, 
precum  și rezultatele elevilor la evaluarea curentă, inclusiv prin raportare la 
prevederile OMEC nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea 
continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ 
preuniversitar; 
1.2. Prezentarea de către inspectorii școlari ai inspectoratelor școlare județene/
municipiului București a rezultatelor privind aplicarea noului curriculum pentru 
clasa a VII-a, în anul școlar 2019-2020; 
1.3.  Analiza pe discipline de examen a modului de organizare și desfășurare a 
examenului național de bacalaureat și a rezultatelor obținute de elevi.   

 2. Priorități ale educației pentru anul școlar 2020-2021: 

2.1. Contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar  
2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19  

Ordinul  comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătătii nr. 
5487/1494/2020 care aprobă măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/
instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin 

M i n i s t e r u l E d u c a ț i e i ș i C e r c e t ă r i i a p u b l i c a t p e s i t e -
ul educatiacontinua.edu.ro ghidurile privind organizarea și desfășurarea 
activităților în cadrul unităților de învățământ pentru anul școlar/universitar 
2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19. 
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Ghidurile au fost concepute pentru toate nivelurile de învățământ, prin raportare la 
particularitățile fiecăruia în parte: învățământ preșcolar, învățământ primar, gimnazial 
și liceal, învățământ vocațional, învățământul special, respectiv învățământ profesional 
și tehnic. 

Prin aceste ghiduri Ministerul Educației și Cercetării vine în sprijinul decidenților 
de la nivel local/județean și al cadrelor didactice, în vederea planificării 
deschiderii anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță pentru toți 
preșcolarii, elevii și pentru întregul personal al unităților de învățământ. 

În același timp, ghidurile propun repere pentru crearea, în unitățile de 
învățământ preuniversitar, a unui mediu sigur și favorizant pentru învățare 
relevantă și oferă modalități de colaborare la nivelul comunității locale, pentru a 
găsi soluții dinamice de lucru în acord cu provocările contextului pandemic. 
Materialele prevăd recomandări de selectare și organizare a scenariilor, de 
aplicare a acestora, precum și de organizare a orarului. 

Fiecare scenariu posibil este prezentat din perspectiva măsurilor necesare și a 
impactului asupra curriculumului, a resurselor, a orarului, a evaluării, a 
modului de colaborare în echipa pedagogică, a interacțiunii cu profesorii, 
cu elevii și părinții și măsuri destinate siguranței sanitare. 

2.2. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020.  

h X p : / / e d u c a t i a c o n t i n u a . e d u . r o / r e p e r e - m e t o d o l o g i c e . h t m l ?
Zclid=IwAR01vGZUhdU7Qmgip317UQY2GBaHsdEjfWYR1f27gpHUcpaGFddWtTA
uDDk 
Ce anume a generat elaborarea lor? 
Suspendarea cursurilor, începând cu 11 martie 2020 până la finalizarea anului 
școlar 2019 - 2020, în condițiile pandemiei cu COVID-19. 
Experiența redusă a profesorilor în ceea ce privește predarea online, folosirea 
resurselor digitale și alegerea platformelor de lucru. 
În aceste condiții, eficacitatea procesului educațional este mai dificil de 
cuantificat, dar nu imposibil, și poate fi remediată. 
Care este scopul lor? 
Recomandă modalități prin care profesorii pot realiza, în anul școlar 2020 - 
2021, reducerea decalajelor între ceea ce trebuia să fie predat conform 
planificării calendaristice, ceea ce s-a predat efectiv și ceea ce elevii au reusit, de 
fapt, să învețe. 
Ce au în vedere ? 
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orientarea profesorilor către un demers comun prin raportarea critică la 
activitatea de predare-învățare-evaluare din perioada de pandemie; 
orientarea către identificarea, înregistrarea, cuantificarea a ceea ce, la sfârșitul 
anului școlar, a fost considerat în risc, din perspectiva asigurării continuității în 
învățare; 
orientarea către decizii și măsuri care să conducă la eficientizarea predării/
învățării și diminuarea efectelor negative, respectiv la remedierea/recuperarea 
„pierderilor” în învățare. 
Ce reprezintă? 
Reperele metodologice au titlu de recomandare, constituindu-se în material de 
sprijin, fără a reprezenta o abordare exhaustivă sau prescriptivă/obligatorie. 
Fiecare profesor va reflecta asupra propriului demers, în vederea stabilirii 
acțiunilor necesare pentru planificarea, proiectarea și desfășurarea procesului 
didactic în anul școlar 2020 - 2021, cu asumarea unui parcurs eficient care să 
permită remedierea/recuperarea decalajelor în raport cu programa școlară a 
anului 2019 - 2020 și fără prejudicierea țintelor anului școlar 2020 - 2021. 
Ce conțin? 
Sunt structurate pe trei secțiuni: 
A. Repere pentru realizarea planificării calendaristice pentru anul școlar 2020 - 
2021 
În scopul realizării planificării calendaristice pentru anul școlar 2020-2021, 
profesorul va ține seama de următoarele: 
aprecierea unor eventuale probleme de învățare în contextul întreruperii 
cursurilor „față în față” în martie 2020; 
consultarea planificării calendaristice anterioare și sesizarea elementelor 
insuficient structurate în perioada de cursuri online sau neconsolidate după 
martie 2020; 
realizarea de conexiuni între componentele estimate a fi insuficient asimilate și 
programa aferentă anului școlar 2020 - 2021. 
B. Evaluarea gradului de formare a competențelor din anul anterior 
Această secțiune are rolul de a sprijini profesorii cu repere pentru elaborarea 
unor seturi de sarcini de evaluare, astfel încât să poată identifica măsura în care 
s-au structurat competențele specifice ale programei școlare din anul școlar 
2019 - 2020. Vor fi puse la dispoziție sarcini de evaluare, pe niveluri, centrate pe 
competențe și care vor fundamenta construirea activităților de învățare cu 
caracter remedial/de recuperare, contextualizate și centrate pe competențe. 
C. Recomandări pentru construirea noilor achiziții. Exemple de activități de 
învățare 
Rezultatele evaluărilor inițiale vor sta la baza proiectării demersurilor didactice 
ulterioare. În plus, vor fi prezentate exemple care să faciliteze utilizarea în 
predare-învățare-evaluare a instrumentarului noilor tehnologii. Sunt promovate 
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exemple de activități de învățare și pentru elevii din medii și grupuri 
dezavantajate, cu statut socio-economic scăzut sau cu nivel educațional al 
părinților scăzut, care nu au au fost beneficiarii învățării la distanță. 
  

2.3. Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru 
învățământul gimnazial - clasa a VIII-a;  
2.4. Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate, 
conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, 
premisă a alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism funcțional, 
în condițiile începerii cursurilor în unitățile de învățământ, respectiv realizarea de 
activități asistate de tehnologie și internet;  
2.5. Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii și lecțiile din 
programul Teleșcoala; 
Program teleșcoală-IULIANA COSTENIUC-Colegiul Național Grigore Moisil, 
București 
- Noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii-Metodologia privind 
desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

2.6. Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare 
curriculară pe discipline de studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare 
curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și la competițiile 
școlare, în parteneriat cu centrele de formare județene (CCD); - proiect CRED 

3. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul 
școlar 2020– 2021 – noutăți, puncte critice, măsuri și acțiuni generate de acesta: 

3.1 Noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 
Preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020. 

3.2.  ORDIN nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020 
- 2021  
Art. 1 (1) Anul şcolar 2020 - 2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la 
data de 31 august 2021 şi are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020 
- 2021 încep la data de 14 septembrie 2020.  
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:  
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de 
săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021;  
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b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la 
data de 11 iunie 2021;  
c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor 
prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 
de săptămâni de cursuri.  

Art. 2 Anul şcolar 2020 - 2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:  
Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 - 29 
ianuarie 2021.  
Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marţi, 22 decembrie 2020.  
În perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar 
şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.  
Vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021.  
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021.  
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 - duminică, 7 februarie 2021.  
Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie - 18 
iunie 2021.  
Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021.  
Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021.  
Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021.  
Vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021.  
Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.  
Vacanţa de vară - sâmbătă, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care încep 
cursurile anului şcolar 2021 - 2022.  

3.3 Curriculum național: planurile-cadru, programele și manualele școlare,  în 
vigoare 
Planurile – cadru valabile în  anul şcolar 2020-2021 
Pentru 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: 
▪ hXp://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/

O M E N C S % 2 0 3 5 9 0 _ 5 % 2 0 a p r % 2 0 2 0 1 6 _ P l a n -
cadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentru%20gimnaziu.pdf 

▪ hXp://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/
O M E C % 2 0 3 6 3 8 _ 2 0 0 1 % 2 0 P l a n u r i -
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c a d r u % 2 0 d e % 2 0 i n v a t a m a n t % 2 0 p e n t r u % 2 0 c l a s e l e % 2 0 a % 2 0 V -
a%20%E2%80%93%20a%20VIII-a.pdf 

Pentru învățământul liceal, forma cu frecvență, cursuri de zi și seral 
• 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,  

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

învatamantul profesional de 3 ani,  
• OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru 

învatamantul profesional special. 
Toate planurile–cadru  valabile pot fi accesate la adresa: hXp://
programe.ise.ro/actuale.aspx 

Programe şcolare valabile în anul şcolar 2020-2021 
Învăţământ gimnazial: Programele școlare de biologie , cls. a VII-a – a VIII-a 
aprobate cu OMEN nr. 3393/28.02.2017. 

• Prezentarea de către inspectorii școlari ai inspectoratelor școlare județene/ 
municipiului București a rezultatelor privind aplicarea noului curriculum 
pentru clasa a VII-a în anul școlar 2019-2020. 

• Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a programei pentru învățământul 
gimnazial - clasa a VIII-a. În acest sens se are în vedere în cadrul formării 
profesorilor:  

➢ Cunoașterea programei şcolare 
➢ Realizarea unui demers didactic din perspectiva atingerii competenţelor 

specifice incluse în  cadrul programei şcolare 
➢ Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în 

funcţie de competenţele specifice 
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➢ Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea 
formelor de activitate 

➢ Integrarea elementelor de evaluare  în cadrul strategiilor didactice prin  
utilizarea unor forme şi metode diversificate: evaluare inițială, evaluare 
formativă, evaluare sumativă; 

➢  metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare,  inclusiv 
evaluarea digitală 

➢ Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor 
de elevi  

➢ Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare 
➢ Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 

- Învăţământ liceal: 
▪ Programa  de Chimie, cls a IX-XII-a, Anexa	nr.	2	la	ordinul	ministrului	educaţiei,	

cercetării	şi	inovării	nr.	5099/09.09.2009 
▪ Programele  pentru Ştiinţe, cls 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, cls 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 

În vederea asigurării continuității si a corelării programelor școlare cu planurile-
cadru pentru învățământul liceal, ciclul superior, formele de zi si seral, în vigoare, cu 
achizițiile de învățare dobândite de elevi în ciclul inferior al liceului, în domeniul 
chimiei, pentru studiul disciplinei chimiei se respectă precizările din Notificarea 
nr.39562/ 11.09.2007 după cum urmează: 
Învățământ liceal, forma de zi 
1. filiera vocațională, profil artistic, la specializarea coregrafie biologia se studiază în 
clasele a XI-a și a XII-a, după programa școlară de biologie pentru clasa a XI-a, 
aprobată prin O.M.E.C nr. 3252/13.02.2006. În clasa a XI-a sunt abordate temele - 
alcătuirea corpului omenesc si funcțiile de relație, iar în clasa a XII-a funcțiile de 
nutriție și funcția de reproducere, din lista de conținuturi a programei. 
Învățământ liceal, forma seral 
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2. filiera teoretică, profil real: 
a) la specializarea matematică-informatică, studiul biologiei se finalizează în clasa a 
XI-a pentru care, în planurile-cadru aprobate prin O.M.E.C nr 4051/24.05.2006, în 
vigoare, sunt prevăzute 2 ore în TC. Pentru a oferi și elevilor de la liceu de la forma 
de învățământ seral, aceleași posibilități de abordare a programei de bacalaureat, în 
clasa a XI-a, semestru I, se studiază biologia după programa pentru clasa a XI-a,ciclul 
superior al liceului, aprobată cu O.M. nr. 3252/13.02.2006, iar în semestrul II al 
aceleiasi clase se studiază biologia după programa pentru clasa a XII-a, ciclul 
superior al liceului, aprobată prin O.M. nr. 5959/22.12.2006; 
b) la specializarea stiințele naturii, în clasele a XII-a si a XIII-a, studiul biologiei se 
face în conformitate cu programa scolară pentru clasa a XII-a, ciclul superior al 
liceului, aprobată prin O.M. nr. 5959/22.12.2006. Abordarea programei scolare se face 
integral: în clasa a XII-a se studiază temele de genetică moleculară si genetică umană, 
iar în clasa a XIII-a se studiază tema de ecologie umană, din lista de conținuturi a 
programei; 
2. filiera tehnologică, domeniul resurse si protecția mediului, calificările: tehnician 
ecolog si protecția calității mediului, hidro-meteorolog, analize produse alimentare, 
veterinar pentru animale de companie, agricultură, agromontan, veterinar, 
silvicultură si exploatări forestiere, industrie alimentară, agroturism, în conformitate 
cu planurile-cadru pentru învățământ preuniversitar, ciclul liceal, forma seral, 
aprobate prin O. M.Ed.C. nr. 4051/24.05.2006, în clasa a XI-a nu se studiază biologia. 
În această situație, în clasa a XII-a, biologia se studiază după programa de biologie 
pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M. nr. 3252/13.02.2006, 
iar în clasa a XIII-a se studiază biologia după programa pentru clasa a XII-a, ciclul 
superior al liceului, aprobată prin O.M. nr. 5959/ 22.12.2006; 
Învăţământul profesional de stat  
Pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, se respectă precizările privind programele 
şcolare pentru cultură generală prevăzute în 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/
săptămână. În semestrul I se predă biologia după programa de biologie pentru cl. 
a IX-a aprobată prin O.M. Nr. 3358/09.03.2004, iar în semestrul al II-lea după 
programa pentru clasa a X-a aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004 
Predarea științelor: 
▪ pentru specializările: instructor de educație extraşcolară, mediator școlar si 

educator-puericultor se realizează după 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: 
hXp://programe.ise.ro/ 

Curriculum la decizia şcolii pe teme de biologie, oferta naţională: 
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       Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar şi gimnazial 
▪ Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie  pentru sănătate, 

aprobată prin OMEdC Nr. 4496/11.08.2004 
Curriculum la decizia şcolii pentru liceu 
▪ Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie  pentru sănătate, 

programa aprobată prin OMEdC Nr. 4496/11.08.2004  
Programe şcolare opţionale cu caracter naţional pot fi accesate la adresa: 
hXp://www.edu.ro>învăţământ preuniversitar > învaţământ primar sau 
învaţământ gimnazial sau învăţământ liceal >programe școlare >curriculum la 
decizia scolii 

▪ Programa școlară pentru disciplina opțională Educație ecologică și protecția 
mediului, programa aprobată prin OM 1862/30.08.2007 poate fi accesată la 
adresa www.edu.ro/învățământ preuniversitar/auxiliare curriculare 

        

Manuale școlare 

Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul preuniversitar 2020-2021 poate fi 
accesat la adresa: www.manuale.edu.ro 

Planificarea și proiectarea didactică 

A. 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. 

	9



Planificarea calendaristică anuală nu se realizează pe baza manualelor şcolare, 
acestea fiind materiale curriculare adresate elevilor 
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 

Proiectarea planificării calendaristice 

B. Proiectarea unității de învățare 

Unități de 
învăţare

C o m p e t e n ţ e 
specifice

Conţinutur
i

Nr.  de 
ore

Săptămâna Observaţii

[ s e 
menţionează 
titluri/teme]

[se precizează 
n u m ă r u l 
c r i t e r i a l a l 
competenţelor 
s p e c i fi c e d i n 
p r o g r a m a 
şcolară]

[ d i n 
conţinuturil
e programei 
şcolare]

[stabilite de 
c ă t r e 
c a d r u l 
didactic]

[ s e 
pr ec i z ează 
săptămâna 
s a u 
săptămânile] 
*

[ s e 
menţionează, 
d e exemplu , 
modificări în 
urma realizării 
a c t i v i t ă ţ i i 
d i d a c t i c e l a 
c l a s ă ş i 
semestrul]

U n i t ă ț i d e 
învăţare

Competenţe 
specifice

Conţinutur
i

Nr.  de ore Săptămâna Observaţii
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       3.4. Olimpiade și concursuri școlare 
            Legislație 

▪ Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare,  
Anexa 1 la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 
nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare 

▪ Regulamentele specifice și precizările la regulamente, compatibilizate cu 
programele școlare în vigoare, vor fi publicate ulterior, la adresa: 

 hXp://www.edu.ro/învăţământpreuniversitar   

Graficul desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare în anul școlar 
2020 – 2021 

• Olimpiada Naţională de Biologie, 2021: 
o Etapa pe şcoală: decembrie 2020 
o Etapa locală (comună, oraș):  ianuarie 2021 
o Etapa  judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti: 6 martie 2021 
o Etapa naţională: 4 - 9 aprilie 2021, jud.  Brăila 
o  Olimpiada Națională de Ştiinţe pentru Juniori, 2021: 
o Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti: 22 mai 2021 
o Etapa naţională: 1- 5 august 2021, jud. Botoșani 

•  Olimpiada Naţională Ştiinţele Pământului, 2021, 
o Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti: 20 martie 2021 
o Etapa naţională: 2-6 mai 2021, jud Prahova 

• Concursul de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu la biologie, 2021: 
o Etapa  judeţeană: până la 15 martie 2021 
o Etapa  naţională: 13-16 mai  2021, jud. Constanța (propunere) 

•    Olimpiada de biologie pentru gimnaziu “George Emil Palade”, 2021, on-line: 
➢ Etapa judeţeană: 8 mai 2021 
➢ Etapa naţională: 5 iunie 2021, Ploiești, jud. Prahova.  

[ s e 
menţ i onează 
titluri/teme]

[se precizează 
n u m ă r u l 
c r i t e r ia l a l 
competenţelor 
specifice din 
p r o g r a m a 
şcolară]

[ d i n 
conţinuturil
e programei 
şcolare]

[stabilite de 
către cadrul 
didactic]

[ s e 
pr ec i z ează 
săptămâna 
s a u 
săptămânile] 
*

[ s e 
menţionează, 
de exemplu, 
modificări în 
u r m a 
r e a l i z ă r i i 
a c t i v i t ă ţ i i 
didactice la 
c l a s ă ş i 
semestrul]
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3.5 Examene naționale 
•  Ordinul de ministru privind organizarea și desfășurarea examenului 
național de bacalaureat nr. 5453/31.08.2020  

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5453/31.08.2020, 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2021 

                                                                CALENDARUL  
                                         examenului de bacalaureat național – 2021                                          
Sesiunea iunie - iulie 2021  

Sesiunea august – septembrie 2021          

31 mai - 4 iunie 
2021

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în 
limba română - proba A

16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în 
limba maternă - proba B

18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D

23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 
internațională – proba C

28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba 
scrisă

1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și 
depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale 
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Programele de biologie pentru examenul național de bacalaureat-2021 sunt cele 
aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
4800/2010.  

19 – 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a 
candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba 
scrisă

19 august 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în 
limba română – proba A

25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în 
limba maternă - proba B

26 - 27 august 
2021

Evaluarea competențelor digitale - proba D

30 - 31 august 
2021

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 
internațională - proba C

31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și 
depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)

1-  3 septembrie 
2021

Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale
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Statistici Examenul național de definitivare în învățământ  

* calculul este realizat din numărul de candidați cu notă 
Notă:  
Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ 
(sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 72,45% (în creștere cu 3,28%, 
comparativ cu rezultatele inițiale - 69,17%).  
În următoarele județe s-au înregistrat rate de promovare de 80%+: 
• Cluj - 87.46% 
• Vâlcea - 84.90% 
• Dolj - 80,50% 
• Mehedinți - 80% 

În Capitală, procentul de promovare înregistrat este de 76.52%. 
Reamintim că în această sesiune, 6.775 de candidați au avut dreptul de a 

susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 6.480 de candidați 
(95,65%). Dintre aceștia, 433 de candidați s-au retras. 

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 
(opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, 
inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei 
finale.  

În situația în care candidatul obține la inspecție/inspecții și evaluarea 
portofoliului note de 10, atunci la proba scrisă candidatul poate obține nota 7,15 
pentru ca media finală să fie 8,00. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul 
de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui 
examen național. 
DEFINITIVAT 

Statistici 2020 TITULARIZARE 

discipli
na

Număr candidati Număr candidati 
cu nota Procent* 

candidaț
i cu note 
peste 9

Număr 
candidati 

cu note sub 
5

Procen
t* 

candid
ați cu 
note 
sub 5

inscri
si

preze
nti

Cu 
nota

1
0

9,50-9,
99

9,00-9
,49

Chimie 30 28 25 1 2 3 24% 1 4%

disciplin
a

Comparație procent* candidați cu 
note peste 9

Comparație procent* candidați cu 
note sub 5

2019 2020 2019 2020

Chimie 14% 24% 8,5% 4%

discipli
na

Număr candidati
Număr 

candidati  
cu nota

Procen
t*  
candid
ați 

cu 
note 
peste 

9

Numă
r  
candi
dati 
c u 
note  
peste 
7

Proce
nt*  
candi
dați 
c u 
n o t e 
peste 
7

Număr  
c a n d i
dati 
c u 
note  
sub 5

Proce
nt*  
c a n d i
dați 

cu 
note 
sub 5

inscri
si

preze
nti

Cu 
nota

1
0

9,5
0- 

9,9
9

9,0
0- 

9,4
9
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* calculul este realizat din numărul de candidați cu notă 

Notă: În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului 
national pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de 
promovare a crescut la 60,76%, cu 2,12% față de cea inițială (58,66%). 
Anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse a fost de 4.181. În cazul a 
4.028 de contestații (96,34%), notele au fost modificate astfel: pentru 2.594 de 
lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.434 de lucrări 
notele inițiale au fost micșorate.Pe tranșe de note, situația finală are următoarea 
configurație: 244 de candidați au obținut nota 10 (zece), iar 14.789 de candidați 
au obținut note între 7 și 9,99, restul obținând note sub 7 (șapte). 

Pentru absolvenții din promoția curentă, totalul notelor peste 7 (șapte) 
reprezintă 60,19%. 

Reamintim că în centrele de evaluare au fost notate 24.732 de lucrări, întrucât: 
2.145 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în 
conformitate cu prevederile metodologiei. Pentru angajarea pe perioadă 
nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 
7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 
(cinci). 

Chimie 394 316 257 0 2 5 2,7% 46 17,9% 111 43,2%

disciplin
a

Comparație procent* candidați cu 
note peste 9

Comparație procent* candidați cu 
note sub 5

2019 2020 2019 2020

Chimie 1,5% 2,7% 23% 43,2%
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