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STRUCTURA ANULUI SCOLAR – 2022-2023
JUDETUL BOTOSANI
❑Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022

Vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022

❑Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022

Vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023

❑Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023

Vacanță: o săptămână, la decizia ISJ Botoșani, în perioada 20 – 26 februarie 2023

❑Modulul 4 – cursuri: de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023

Vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023

❑Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023

Vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023



STRUCTURA ANULUI SCOLAR – 2022-2023
JUDETUL BOTOSANI

Excepții pentru anumite clase:

❑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 la lit. a),

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;

❑Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 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);

❑prin excepție de la prevederile menționate mai sus, „la clasele din învățământul liceal - filiera

tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate

programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică”.



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

❑ Documente personale
❑ Legislație
❑ Documente de diagnoză ale unității de învățământ – Art. 29 din ROFUIP
❑ Documente de prognoză ale unității de învățământ – Art. 33 din ROFUIP
❑ Documente manageriale de evidență – Art. 37din ROFUIP
❑ Documente de organizare activității
❑ Documente de monitorizare, control și evaluare
❑ Parteneriate educaționale
❑ Documente de corespondență
❑ Școala și comunitatea
❑ Perfecționări, stagii de formare



DOCUMENTE PERSONALE

❑Decizia ISJ Botoșani de numire în funcție

❑Curriculum-vitae (EUROPASS)

❑Contractul de management educațional pentru directorii cu concurs

❑Contractul de management administrativ-financiar pentru directorii cu concurs

❑Fișa individuală a postului

❑Calificativele anuale acordate de ISJ Botoșani



LEGISLATIE

✓ Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

✓ Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

✓ OME nr. 3505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023;

✓ HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației;

✓ OMECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, modificat și completat prin

OMECS nr. 3400/ 2015;

✓ OMEC nr. 6106/2020 privind Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ și Metodologia de aplicare a regulamentului inspecției școlare,

modificat și completat prin OME nr. 4136/2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;

✓ OME nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

✓ OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;

✓ OME nr. 5242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023;

✓ OME nr. 5241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023;

✓ OME nr. 5359/2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-

2023.



LEGISLATIE

✓ OME nr. 5243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024;

✓ OME nr. 5439/2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024;

✓ OME nr. 3238/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ);

✓ OMEN nr. 3502/2018 privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al

liceului, filiera tehnologică, și pentru clasa a XI-a învățământ profesional;

✓ OMECTS nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

✓ OMEN nr. 3015/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a

Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;

✓ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

personal;

✓ OMEN nr. 4433/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, cu

modificările și completările ulterioare;

✓ OMEN nr. 4434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, cu

modificările și completările ulterioare;

✓ OMEN nr. 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional cu

durată de 3 ani, cu modificările și completările ulterioare;

✓ OMEN nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, cu

modificările și completările făcute prin OMEN nr. 3870/2019 și cu modificările și completările ulterioare.



LEGISLATIE

✓ OME nr. 3060/2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar;

✓ OMECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare Programului „Școala după școală”, modificat și completat cu OMEN nr. 4802/2017;

✓ OME nr. 5723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023;

✓ OMENCS nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu

modificările și completările ulterioare;

✓ OME nr. 5379/2022 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar;

✓ OMEC nr. 5638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de

studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem

educațional din altă țară;

✓ OMENCS nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării

școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

✓ OME nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de

învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

✓ Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

✓ Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

✓ Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

✓ Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

✓ Alte ordine, notificări și precizări ale ME.



DOCUMENTELE DE DIAGNOZA

Raport anual privind calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ, 
conform prevederilor Art. 31 din ROFUIP
Raport anual de evaluare internă a calității (RAEI), conform prevederilor Art. 32 
din ROFUIP
Raport de implementare a sistemului de control intern managerial – SCIM pe an 
calendaristic
Rapoarte anuale ale comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ



DCUMENTELE DE PROGNOZA

Planul de dezvoltare instituțională(PDI), respectiv Planul de acțiune al școlii pentru 
învățământul profesional și tehnic (PAS)- cu structura conform prevederilor Art. 34 din 
ROFUIP
Planul managerial pentru anul școlar curent – conform prevederilor Art. 35 din ROFUIP
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial – SCIM, întocmit pe an 
calendaristic
Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar viitor
Oferta educațională a unității de învățământ pentru anul școlar viitor – Lista CDȘ/ CDL 
propuse
Proiectul planului de încadrare al unității de învățământ pentru anul școlar viitor
Proiectul de buget al unității de învățământ



DOCUMENTE MANAGERIALE DE EVIDENTA

Statul de funcții aprobat
Organigrama unității de învățământ
Planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar curent
Planuri-cadru pentru toate nivelurile/ specializările
Lista CDȘ/ CDL aprobate pentru anul școlar curent
Fișe de avizare aprobate și Programe ale disciplinelor CDȘ/ CDL
Schema orară a unității de învățământ/programul zilnic al unității de învățământ
Planul de încadrare al unității de învățământ aprobat pentru anul școlar curent
Contracte individuale de muncă
Fișele postului pentru întreg personalul angajat
Baza materială a unității școlare
Baza de date privind evidența manualelor școlare
Baza de date a unității de învățământ



DOCUMENTE DE ORGANIZARE A ACTIVITATII

Regulamentul intern al unității (RI) și anexe

Regulamentul de organizare si funcționare al unității (ROF) și anexe

Documentele Consiliului profesoral

Documentele Consiliului de administrație

Structura comisiilor (permanente, temporare şi ocazionale)

Registrul de evidenţă al deciziilor şi notelor de serviciu emise de director

Dosarul deciziilor şi notelor de serviciu emise de director

Dosarele comisiilor (permanente, temporare și ocazionale)



DOCUMENTELE CONSILIULUI PROFESORAL

Componenţa Consiliului profesoral

Tematica Consiliului profesoral 

Registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral

Dosar al Consiliului profesoral (Anexele proceselor verbale: 

rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări sau alte materiale prezentate în şedinţele Consiliului 

profesoral)



DOCUMENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Componenţa Consiliului de administrație

Tematica Consiliului de administrație

Registrul de procese-verbale al Consiliului de administrație

Dosar al Consiliului de administrație (Anexele proceselor 
verbale: rapoarte, măsuri, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, sesizări, alte materiale)
Registrul hotărârilor CA și dosarul cu hotărârile adoptate



DOCUMENTE DE MONITORIZARE/ CONTROL/ EVALUARE

Fișa de observare a lecției (format înregistrat la începutul anului școlar)

Fișa de (auto)evaluare a personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

Grafic de monitorizare și control intern

Grafic asistențe la ore efectuate de director/ directorul adjunct/ responsabilul
Comisiei pentru curriculum/ Responsabil CEAC

Instrumente de lucru interne/ Proceduri/ Registrul riscurilor – CEAC, SCIM)

Statistici cu rezultatele obținute de elevi (examene naționale, concursuri,
olimpiade, simulări)

Grafic privind pregătirea suplimentară a elevilor (performanță școlară,
activități remediale)



DOCUMENTE DE MONITORIZARE/ CONTROL/ EVALUARE

Statistica inserției elevilor din anii terminali/ a continuării studiilor/ a angajării

Statistica absenteismului școlar la nivel de unitate de învățământ (Comisia de

monitorizare a absenteismului)

Rapoarte de analiză anuale

Rapoarte tematice

Rapoarte la inspecții generale, de revenire, curente și speciale

Registrul unic de control



DOCUMENTE DE CORESPONDENTA

Dosar corespondenţă ISJ/ ME

Dosar corespondenţă cu alte instituții 



SCOALA SI COMUNITATEA

Parteneriate

Protocoale 

Convenții                                                

Proiecte 

Programe de cooperare internațională



PERFECTIONARI – STAGII DE FORMARE DIRECTORI

Atestate de formare în care a fost implicat directorul/directorul adjunct

Suport electronic cu documentele de la stagiile de formare/ cursuri/ conferințe.
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