
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI  

Ordinul 4034/2010 privind structura anului scolar 2010—2011  

Art. 1 

(1) Anul scolar 2010—2011 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare.  

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileste:  

a) Pentru clasa a IX-a de liceu — filiera tehnologica, invatamant de zi, durata cursurilor este de 39 de 

saptamani, din care 36 de saptamani de cursuri si 3 saptamani de stagii de pregatire practica, in 

conformitate cu prevederile planurilor cadru.  

b) Pentru clasa a XI-a — Anul de completare si pentru invatamantul special — clasele a IX-a—a XI-a, 

ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 183 

de zile.  

c) Pentru clasa a XI-a de Liceu — filiera tehnologica, ruta directa de calificare, si pentru clasa a XII-a 

de liceu — filiera tehnologica, ruta progresiva de calificare, durata cursurilor este, in functie de 

prevederile planurilor-cadru, de 37 de saptamani, insumand 182 de zile lucratoare, respectiv de 38 

de saptamani, insumand 187 de zile lucratoare.  

d) Pentru Invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea 

stabilita prin planurile de invatamant in vigoare.  

 

Art. 2 

Anul scolar 2010—2011 incepe pe data de 1 septembrie 2010, se incheie pe data de 31 august 

2011 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:  

 

Semestrul I  

Cursuri : 13 septembrie 2010 —21 decembrie 2010  

In perioada 1—7 noiembrie 2010, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul 

prescolar sunt in vacanta.  

                                    Vacanta : 22 decembrie 2010 —4 ianuarie 2011                  

   

 Cursuri : 5 ianuarie 2011 —28 ianuarie 2011  

 



Vacanta intersemestriala: 29 ianuarie 2011 —6 februarie 2011  

 

 

Semestrul al II-lea  

Cursuri : luni, 7 februarie 2011 — vineri, 15 aprilie 2011  

 

                                      Vacanta : 16 aprilie 2011 —25 aprilie 2011  

 

Cursuri : 26 aprilie 2011 —17 iunie 2011  

 

Vacanta de vara : 18 iunie 2011—11 septembrie 2011  

 

 

SUCCES! 


