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CADRUL NORMATIV 2022-2023

• STRUCTURA ANULUI SCOLAR- OME.nr.3505/31.03.2022

Anul scolar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani

 pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o 

durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023

 pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se 
încheie la data de 9 iunie 2023

 pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor 

prevăzute mai sus ,pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția 

calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din 

învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de 
cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023

 pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul 

sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin 

planurile-cadru de învățământ în vigoare



STRUCTURA ANULUI SCOLAR
PENTRU JUDETUL DAMBOVITA

Săptămâna verde și   Școala altfel : 27 februarie— 16 iunie 2023, în 

intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la 

decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în 

același interval de cursuri (modul de învățare).



PLANURI CADRU- GIMNAZIU
• OMENCS  nr.3590/5.04.2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare (OMEN nr.4221/16.03.2009)

PLANURI CADRU - LICEE
• OME nr. 3410/16.03.2009 pentru clasele IX- XII,filiera teoretica si 

vocationala
• OME nr.3411/16.03.2009 pentru clasele a IX a filiera tehnologica
• Anexa nr. 2 la O.M.E.C.I. nr. 4598/31.08.2004 – programa 

școlară Matematică, clasa a X-a, ciclul inferior al liceului



PROGRAME SCOLARE in vigoare
în anul școlar 2022-2023

• Programă pentru clasele V-VIII OMEN 3393/ 28.02.2017

•

Programă pentru clasa a IX-a OMECI 5099/2009

• https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_

2022

• Programă pentru clasa a X-a OMEC 4598/2004

• https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2022_

2023

• Programă pentru clasa a XI-a (P1, P2, P4, P5) OMEC 3252/2006

• Programă pentru clasa XI (P3) OMECI 5099/2009

• Programă pentru clasa XII OMEC 5959/2006

• Planurile –cadru si programele scolare in vigoare si oferta nationala de CDS , se 

gasesc pe www. programe.ise.ro

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022
https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2022_2023
http://www.programe/


LISTELE CU MANUALE VALABILE

• Listele cu manuale școlare valabile în anul școlar 2022-

2023 se găsesc la adresa: https://www.edu.ro/manuale-

scolare

• Manualele școlare în vigoare pot fi studiate la adresa

• https://www.edu.ro/manuale-scolare

• Catalogul manualelor școlare pentru clasele V-

VIII,valabile in anul 2022-2023

• Catalogul manualelor școlare pentru clasele IX-

XII,valabile in anul 2022-2023

https://www.edu.ro/manuale-scolare
https://www.manuale.edu.ro/
http://../Alina/ISMB 2021-2022/Consfatuiri matematica/Catalog_manuale_scolare_invatamant_preuniversitar_2022_2023_clasele_I-VIII.xlsx
http://../Alina/ISMB 2021-2022/Consfatuiri matematica/Catalog_manuale_scolare_invatamant_preuniversitar_2022_2023_clasele_IX-XII.xls


LEGISLATIE SCOLARA

• OME nr. 4183 /4.07.2022 -ROFUIP 

• OME nr.5242/31.08.2022-Organizarea si desfasurarea Bacalaureat 
2023

• OME nr. 5241/31.08.2022- Organizarea si desfasurarea Evaluarea 
Nationala VIII 2023

• OME nr. 5243/6.09.2022- Admiterea in licee 2023

• OME nr.4800/26.08.2022- Programe scolare CDS-licee

• Ome NR. 4223/6.07.2022- Organizare si desfasurare activitati 
suport didactic si metodic



REPERE METODOLOGICE
pentru aplicarea curriculumului la 

clasele a IX a si a  X a

• Scrisoare metodica

• Exemple de planificari calendaristice , 
programa scolara de 4-3-2 ore/saptamana

• Elemente de proiectare didactica-
exemplificari

• Recomandari privind resurse educationale 
deschise(RED)



DISCIPLINA MATEMATICA





Planificare calendaristică



Proiectul unității de învățare



EXAMENE NATIONALE 2023

• EVALUAREA NATIONALA CLASA a VI a

OME nr. 5359/1.09.2022

CALENDAR
LIMBA SI COMUNICARE – 24 MAI 2023

MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII-25 MAI 2023



EVALUAREA NATIONALA VIII 2023

• OME nr.5241/31.08.2022-Organizarea si 
desfasurarea examenului EN VIII 2023

• OME nr. 4730/18.08.2022- Programa 
Matematica  de examen EN VIII 2023



CALENDAR  EN VIII 2023

• 6-9 iunie 2023: inscrierea la EN VIII

• 19 iunie 2023 : Proba scrisa  Limba si literatura 
romana

• 21 iunie 2023: Proba scrisa Matematica

• 28 iunie 2023: Afisarea rezultatelor(pana la ora 14)

• 28 iunie ( 16-19) si 29 iunie 2023(8-12) Depunere 
contestatii

• 29 iunie-4 iulie 2023 rezolvare contestatii

• 4 iulie 2023 Afisarea rezultatelor finale



BACALAUREAT 2023
• OME nr. 5242/31.08.2022
• PROGRAMA BACALAUREAT :Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 

privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național –
2015

CALENDAR  IUNIE – IULIE  2023

• 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

• 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

• 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D

• 19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

• 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

• 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

• 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

• 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în 
intervalul orar 12:00 – 18:00

• 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor

• 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale



BACALAUREAT 2023

CALENDAR AUGUST 2023
 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D

 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele

12:00 – 18:00)

 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor

 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale



CONCURSURI SI OLIMPIADE 
SCOLARE 2023

ONM: V-VI ,Slobozia ,Ialomita, 10-13 aprilie 2023

VII-VIII,Tg.Jiu , Gorj,         10-14 aprilie 2023  

IX-XII, Craiova , Dolj ,     10-14 aprilie 2023

ONM , Et. Judeteana , 11 martie, 2023

ONM , Et. Locala , 11/18/25 februarie 2023

Programa de olimpiada pe site-ul SSMR( pȃnă la 
1.10.2022)



CONCURSUL A.HAIMOVICI

• SPECIALIZARILE : Tehnologic și Stiinte ale Naturii

Et.judeteana : 11 martie 2023

Et. Nationala : 12-14 mai 2023, Iasi

OLIMPIADA SATELOR

Et. Judeteana : 3-12.03.2023

Et. Nationala: 19-21 mai 2023, CLUJ



Concursul LUMINAMATH
• Perioada inscriere: 1-31 octombrie 2022

• Etapa online:  7-11 noiembrie 2022

• Rezultate online :16 noiembrie

• Et. scrisa : 10 decembrie 2022 

• Rezultate et.scrisa : 18 decembrie 2022

• Contestatii si rezolvare contestatii ;18-20 
decembrie2022

• Rezultate finale : 21 decembrie 2022 

• Premiere : ianuarie-iunie 2023



EVALUARE DIGITALIZATA 2023

CURS DE FORMARE 2021-2022

• 37 DE PROFESORI  DE LICEU

• 34 DE PROFESORI DE GIMNAZIU

CORPUL PROFESORILOR EVALUATORI PENTRU 
EXAMENE SI CONCURSURILE NATIONALE

(CPEECN)



EVALUAREA NATIONALA VI







EVALUARE NATIONALA VIII - 2022

• JUDET PILOT PENTRU EVALUAREA DIGITALA

• 3676 LUCRARI

• 79 PROFESORI EVALUATORI 

• CENTRUL DE EVALUARE -BUCURESTI



REZULTATE EN VIII 2022

• Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021 – 2022 s-a

organizat și desfășurat în conformitate cu ordinul M.E. nr. 5149/30.08.2021 cu modificările

și completările ulterioare.

La nivelul județului Dâmbovița au fost organizate 113 de centre de examen, un centru

regional de evaluare , un centru regional de contestații .



BACALAUREAT 2022
MATEMATICA - IUNIE 



BACALAUREAT 2022
MATEMATICA - AUGUST



DEFINITIVAT 2022

• INSCRISI = 4 CANDIDATI

• REUSITI = 1 CANDIDAT

TITULARIZARE  2022
 INSCRISI =20

 NOTE SUB 5  = 3

 NOTE INTRE 5 SI 6,99 = 11

• NOTE DE 7 SI PESTE 7( REUSITI ) = 6



RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE
• Recomandări privind resursele educaționale deschise (RED)

• Aplicații gratuite pentru realizarea de lecții, grafice, calcule etc.

• https://www.geogebra.org/

• https://www.desmos.com/

• http://www.dudamath.com/

• https://cabri.com/en/

• Editor video online

• https://www.adobe.com/express/create/video

• Pagini web cu acces gratuit; colecții de cursuri, prelegeri, videoclipuri, aplicații

• https://www.khanacademy.org/math/

• https://www.mathwarehouse.com/

• https://mathigon.org/

• https://www.mathsisfun.com

• https://lib.lavc.edu/c.php?g=571229&p=5570912

• https://seeing-theory.brown.edu/index.html#firstPage

• Platforme gratuite concepute pentru a sprijini procesul de instruire prin metode interactive

• (profesorul are acces după crearea unui cont; modulele/exercițiile existente pot fi integrate direct în 

conținuturile de

• învățare corespunzătoare, dar pot fi și elaborate online teste ce dau feedback imediat elevilor)

• https://wordwall.net/

• https://learningapps.org/



APELURI
Pentru constituirea grupurilor de lucru  – CNPEE – apel 

septembrie 2022
 CNPEECN 
StandEv
Apelurile pentru toate categoriile de colaboratori  vor 

fi postate pe www.edu.ro și www.rocnee.ro

http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.ro/


SUCCES  IN  NOUL   AN   SCOLAR  !


