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Echipa de proiect
Nume:

DIRECTORUL ȘCOALĂ/
GRĂDINIȚĂ

Nume:

AJUTORUL DE PROFESOR

sprijină profesorul în toate activitățile cu copiii

ASISTENTUL SOCIAL

Nume:

identifică toți copiii săraci de 2-5 ani (liste și 
vizite la familii)
validează copiii eligibili în proiect prin an-
chetele sociale inițiale și actualizate la 6 luni 
sau la nevoie 
ajută la înscrierea copiilor la gradiniță
verifică lunar, prin sondaj, prezența
validează lista lunară de prezență
distribuie tichete sociale pe baza actelor de 
identitate
ajută părinții să obțină certificate de naștere și 
alte documente











Cine ce face
Nume:

ECHIPA DE MANAGEMENT (CJ, ISJ, OVR)

oferă consultanță 
participă la întâlniri locale
validează copiii eligibili în proiect (pe baza 
listei trimise de coordonatorul local)
confirmă lunar listele de copii propuși 
pentru tichete sociale (OvR)
monitorizează prezența copiilor 
la grădiniță (prin sondaj)
optimizează proiectul în vederea 
extinderii la scară județeană
face propuneri de optimizare a 
managementului educațional
facilitează extinderea programului la nivel 
național













Nume:

MEDICUL DE FAMILIE

eliberează scutiri medicale pentru copii în 
mod corect și la timp
sprijină componenta de sănătate FCG


 Nume:

MEDIATORUL SANITAR

informează părinții și ține legătura cu 
comunitatea
sprijină componenta de sănătate FCG




asigură implementarea programului la nivel local
propune copiii eligibili 
monitorizează săptămânal prezența copiilor la 
grupă
verifică lunar notarea prezenței și justificarea 
absențelor
centralizează lunar lista copiilor propuși pentru 
tichete sociale și completează în baza de date
organizează și participă la distribuirea tichetelor 
sociale
organizează întâlnirile Grupului de acțiune locală şi 
ale echipei și analizează impactul programului
promovează programul pe plan local
coordonează raportările către OvR (înclusiv 
raportul financiar
întocmește dosarul de proiect
monitorizează și transmite echipei OvR date 
despre prezența și rezultatele școlare ale copiilor 
care au făcut parte din program
coordonează componenta de sănătate FCG

Nume:

COORDONATORUL LOCAL

















*



PROFESORII

notează zilnic prezența la grupă, conform 
metodologiei FCG
centralizează și verifică lunar lista copiilor 
propuși pentru tichete sociale
informează mediatorul școlar cu privire la 
copiii care lipsesc
organzizează Ziua Părinților
programează părinții de serviciu și afișează 
tabelul la vedere
vizitează fiecare copil la domiciliu
participă la ateliere de formare








Nume:

stabilește strategia școlii cu privire la accesul 
tuturor copiilor la educație preșcolară
facilitează implementarea programului și 
înscrierea copiilor la grădiniță pe parcursul 
anului școlar
corelează planul de școlarizare cu programul 
(demersuri pentru normare profesori, mediator 
școlar, spații)
raportează rezultatele programului către 
Inspectoratul Școlar și le prezintă în întâlnirile 
Consiliului de Administrație și în alte întâlniri
sprijină măsurile de management educațional
participă la întâlnirile GAL și ale echipei
verifică lunar prezența la grupe (prin sondaj)
validează lista lunară de prezență
participă la realizarea raportărilor către OvR
monitorizează și transmite echipei OvR, 
semestrial, date despre prezența și rezultatele 
școlare ale copiilor care au făcut parte din 
program

















Nume:

PRIMARUL/ CONSILIUL LOCAL

declară programul FCG, program de interes 
public local
pregătește procesul de extindere județeană a 
programului FCG
prioritizează educația, în general și educația 
preșcolară în special, în strategia de dezvoltare
analizează accesul la educație al copiilor 
defavorizați din comunitate, și identifică soluții
participă la întâlnirile GAL și ale echipei
vizează lista lunară de prezență
desemnează o persoană care sa participe la 
recrutarea din ușă în ușă a copiilor de 3-5 ani
desemnează un asistent social care să se implice 
în program
facilitează implementarea programului prin 
hotărâri de consiliu local pentru alocarea de 
îmbrăcăminte și încălțăminte
asigură spațiul necesar desfășurării activității 
tuturor grupelor de grădiniță formate în urma 
recrutării și dacă este necesar să asigure costurile 
cu transportul copiilor eligibili la grădiniță
furnizează către OvR informații corecte și 
de actualitate despre comunitate și copiii 
preșcolari eligibili




















Nume:

**

* opțional

MEDIATORUL ȘCOLAR

identifică toți copiii săraci de 2-5 ani (vizite din 
ușă în ușă)
sprijină părinții să își înscrie copiii la grădiniță
recrutează continuu copii din comunitate
vizitează, informează și consiliază familiile 
pentru a asigura prezența zilnică a copiilor 
informează părinții cu privire la metodologia 
proiectului
comunică profesorilor și asistentului social 
motivele absențelor copiilor
verifică lunar, prin sondaj, prezența
asigură prezența părinților la Ziua Părinților și 
ca părinți de serviciu









Nume:





desemnează un reprezentant care să 
participe la întâlnirile GAL
asigură corelarea strategiei educaționale 
județene cu programul FCG (CJ și ISJ)
menționează programul FCG pe site-urile 
oficiale (CJ și ISJ)
normează posturile de educatoare necesare
implică CJRAE în normarea posturilor de 
mediatori școlari și în activitățile comune (ISJ)
menționează rezultatele FCG în rapoartele cu 
privire la starea învățământului (ISJ)
coorganizare întâlnirilor Grupului de Acțiune 
Județeană și a altor evenimente care 
presupun implicarea mass-mediei locale si 
naționale












Tichete sociale condiționate de prezența 
copiilor la grădiniță zi de zi

efect imediat: copiii săraci înscriși la grădiniță și prezenți în fiecare zi

efect în timp: părinți săraci implicați în educația copiilor




 

Tichetele sociale se acordă numai copiilor de 3-5 ani* care trăiesc sub pragul de sărăcie și care sunt 
în situații de risc educațional. Trebuie îndeplinite simultan cele 3 criterii de mai jos:

venit maxim de 150 lei pe lună pe membru de familie (nu se iau în calcul mărirea alocației de 
stat și alocația suplimentară - OG 25/2015);  

situație locativă precară;

nivel scăzut de educație a părinților.

*inclusiv copiii de 6 ani care au aviz de la psiholog că nu sunt pregătiți pentru clasa pregatitoare și 
cei care împlinesc 6 ani pe parcursul anului școlar

a

a
a

Frecvență 100%. Absențele motivate se calculează ca prezențe. Se consideră absențe 
motivate numai umătoarele cazuri:

absențe medicale: când părintele anunță profesorii că lipsește copilul și aduce scutire 
medicală corespunzătoare perioadei, până la revenirea copilului la grădiniță. 

învoiri: copiii pot lipsi și pentru evenimente de familie (o zi pe lună în lunile scurte și două 
zile pe lună în lunile pline), dacă părintele anunță la timp și semnează rubrica specială din 
formularul de prezență. 

Un copil nu poate primi tichete sociale dacă a lipsit mai mult de 50% din zilele de 
grădiniță din luna pentru care se acordă tichetele, indiferent de motive.  Excepție: o 
dată pe an, un copil poate beneficia de caz special dacă așa decide coordonatorul local, 
împreună cu managerul OvR.                                

Implicarea părinţilor

 Participarea lunară la ZIua Părinților

 Participarea ca Parinte de Serviciu de 5 ori pe an (2 până la finalul lunii ianuarie și 
celelalte 3 până la sfârșitul lunii aprilie)

Dacă părinții nu participă la aceste activități, dar copilul a avut prezență bună la grădiniță, 
acordarea tichetelor sociale se amână pentru luna în care vor îndeplini simultan toate 
condițiile.

Coordonatorul local poate decide întreruperea temporară a acordării de tichete sociale în 
cazul comportamentului agresiv al părinților.

Dacă nu sunt respectate criteriile de mai sus, părinţii nu sunt excluşi din program, dar nu 
primesc tichete sociale pentru luna respectivă.

Notă: Dacă un copil are probleme de adaptare, părintele trebuie să însoțească copilul până la 
rezolvarea problemelor.

a

a

COPII ELIGIBILI PENTRU TICHETE SOCIALE

CRITERII DE ACORDARE A  TICHETELOR SOCIALE

Familiile sărace care își aduc copiii la grădiniță în fiecare zi 
primesc stimulente economice sub formă de tichete sociale 

în valoare de 50 de lei/lună/copil. 

4. MĂSURI ECONOMICE PENTRU FAMILII 

2. AUDITUL LUNAR DE PREZENȚĂ

La finalul lunii, profesorii dau coordonatorului local formularul de prezență lunară complet și verifică 
varianta centralizată. 

Coordonatorul local și profesorii realizează lunar auditul de prezență - acesta se face prin verificarea,  
pentru fiecare copil propus pentru tichete sociale, numărului de absențe și a scutirilor și învoirilor aferente 
acestora. ATENȚIE : vă rugăm să verificați că:

(1) scutirile medicale sunt valide, sunt emise pentru perioada în care copilul a absentat și au cel târziu 
data revenirii copilului în grădiniță;

(2) în cazurile în care copilul a fost învoit, părintele a trecut motivul, data și semnătura în rubrica specială 
din formularul de prezență.

GREȘELI FRECVENTE

absențe motivate fără scutire sau învoiri fără semnătura părintelui și notă cu privire la motiv
cazuri în care scutirile sau învoirile se referă la altă perioadă decât cea motivată de profesor
copii care au primit tichete sociale deși conform metodologiei, în luna respectivă nu ar fi îndeplinit 
condițiile (învoiri mai multe decât cele permise, absențe nemotivate sau motivate fără documente 
justificative)

a

a
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Distribuire tichete sociale aferente lunii octombrie 2015:
pe 30 oct:  Profesorii centralizează prezența la nivelul propriei grupe de copii și clarifică situația  
   fiecărui copil împreună cu coordonatorul local (în perioada 31 octombrie - 8   
   noiembrie este vacanță).
până pe 3 nov: Coordonatorul local introduce absențele în baza de date și trimite solicitarea către   
   managerul OvR.
până pe 6 nov: Managerul OvR trimite confirmarea pentru distribuirea tichetelor sociale
9-16 nov:  Coordonatorul local organizează distribuirea tichetelor sociale pentru părinți șl   
   închide luna în baza de date.

Perioada de monitorizare a prezenței: lună calendaristică

În ultima zi lucrătoare a lunii curente, profesorii centralizează prezența la grupa lor, capsează scutirile 
de formularul de prezență și clarifică situația fiecărui copil cu coordonatorul local.  

Coordonatorul local are la dispoziție maxim 2 zile lucrătoare pentru a introduce absențele în baza de 
date și a trimite solicitarea către managerul OvR.

Managerul OvR are la dispoziție maxim 2 zile lucrătoare pentru a trimite confirmarea pentru 
distribuirea tichetelor sociale. Vă rugăm nu distribuiți tichete sociale fără acordul scris.

Coordonatorul local validează lista de distribuire a tichetelor sociale prin semnarea/ștampilarea de către 
primar, director școală/grădiniță, profesori și asistent social. 

Coordonatorul local are la dispoziție maxim 5 zile lucrătoare pentru a organiza distribuirea 
tichetelor sociale pentru părinți.

Asistentul social distribuie tichetele sociale, numai pe baza listei validate cu semnături și ștampile și a 
actului de identitate al părintelui/tutorelui.

Coordonatorul local are la dispoziție o zi pentru a închide luna în baza de date și a trimite prin poștă, 
în regim PRIORIPOST, în atenția managerului de comunitate - lista de distribuire a tichetelor sociale cu 
semnăturile părinților, procesul verbal de distribuire și celelalte documente listate în confirmarea 
dată de managerul OvR - la adresa: Str. Dr Râureanu nr. 4, ap. 4, 050048, sector 5, București.

3. ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE

a

a

a

a

a

a

a

4. MĂSURI ECONOMICE PENTRU FAMILII Stimularea prezentei la grădinită,, Stimularea prezentei la grădinită,,



4. MĂSURI ECONOMICE PENTRU FAMILII 

IMPORTANȚA MONITORIZĂRII CORECTE A PREZENȚEI

Tichetele sociale nu au rol caritabil, ci sunt o modalitate de a asigura prezența copiilor la 
grădiniță în fiecare zi. De aceea este foarte important ca prezența să fie notată zilnic, până la 
ora 9 am, și ca absențele să fie motivate numai pe baza documentelor justificative. 

Abaterile de la acest principiu conduc la situații neproductive, uneori chiar conflictuale, 
atât pentru profesori, cât și pentru părinți. De aceea, notarea prezenței este verificată, prin 
sondaj, de toți membrii echipei de proiect, iar decizia finală cu privire la copiii propuși 
pentru tichete sociale aparține echipei OvR.

Această metodologie ajută părinții să înțeleagă, în timp, că este important să-și aducă la 
grădiniță copiii nu ocazional, ci în fiecare zi, și că trebuie să își respecte obligațiile cu privire 
la educația copiilor. Acest obicei odată format se păstrează și în învățământul primar, ceea 
ce reduce riscul de abandon școlar.

INDICATORI DE SUCCES







!



Formularul de prezență lunară este afișat în sala de clasă, într-un loc vizibil.

Formularul de prezență este completat în fiecare zi, până la ora 9 am. 

Sunt completate corect TOATE rubricile - ATENȚIE la numărul total al copiilor 
prezenți (fără a îi număra și pe cei învoiți).

Copiii sunt notați în felul următor: 

P   = prezent în clasă; 

A   = absent motivat (cu învoire, scutire medicală sau în cazul în care un copil 
întârziat a fost deja trecut absent (se modifică numărul total al copiilor) – situațiile 
speciale se explică la note și pe verso formular de prezență)

A   = absent nemotivat;

P   = situația în care un copil a fost prezent mai mult de două ore;
P = situația în care un copil a fost prezent mai puțin de două ore;

P   = ziua în care părintele vine ca asistent la grupă.

Pentru fiecare absență motivată există în dosarul de proiect o scutire medicală validă 
sau este completată de părinte rubrica de învoire, cu data, motivul și semnătura 
părintelui. 

Absențele se motivează  de față cu părinții, cărora li se explică la câte absențe mai are 
dreptul copilul lor în luna respectivă, pentru a primi tichete sociale.

La finalul lunii, centralizarea copiilor propuși pentru tichete sociale se face în urma 
verificării tuturor scutirilor și învoirilor, capsate împreună cu formularul de prezență.

Opțional: Sunt listați toți copiii din grupă, chiar dacă nu toți participă la programul 
Fiecare Copil în Grădiniță.

Responsabilitatea profesorilor cu privire la respectarea acestei metodologii este 
asumată prin semnarea Declarației cu privire la corectitudinea notării prezenței.

Nerespectarea acestei proceduri conduce la nevalidarea listei lunare de prezență 
- prin urmare, OvR nu alocă fonduri pentru tichete sociale pentru acea lună.

Înainte de prima zi de grădiniță din lună completați Formularul de prezență cu 
informațiile cunoscute, semnați formularul și hașurați zilele libere, zilele metodice sau 
alte sărbători locale. 
Timp estimat: 5 min

În prima zi de grădiniță a lunii afișați formularul de prezență lunară în clasă, la vedere  
Timp estimat: 1 min

Zilnic notați prezența copiilor, prin strigarea numelui, până la ora 9. 
Legendă: P = prezent în clasă, A = absent indiferent de motiv
Completați nr. total copii prezenți în clasă (fără a-i număra și pe cei cu absențe motivate/învoiți).
Timp estimat: 2 min

Zilnic explicați absențele în funcție de informațiile pe care le aveți: 
A   = absență motivată (cu învoire, scutire medicală, sau în cazul în care un copil întârziat a 
fost deja trecut absent – situațiile speciale se explică la note și pe verso formularului de prezență)

A = absent nemotivat
P  = situația în care un copil este prezent minim două ore, după care este învoit de 
părinte din diverse motive (încercuirea se face în fața părintelui pentru a transmite importanța 
notării corecte a prezenței). Dacă un copil vine, este trecut prezent, dar stă mai puțin de două 
ore, x-ați „p-ul”  P și menționați la note pe formularul de prezență.
P   = ziua în care părintele vine ca asistent la grupă
Timpul alocat variază în funcție de numărul explicațiilor

În ultima zi din lună, treceți ,,1” în coloana ,,propus pentru tichete sociale” după ce 
centralizați și analizați numărul de absențe ale copiilor (nr. absențe motivate medicale, 
nr. absențe motivate învoiri și nr. absențe nemotivate). Completați și nr. total copii propuși 
pentru a primi tichete sociale.
Dați lista completată coordonatorului local, împreună cu scutirile medicale și cu învoirile 
și lista cu parinții de serviciu.

Înainte de distribuirea tichetelor sociale aprobați lista finală realizată de coordonatorul local 
pentru a evita eventualele greșeli de procesare a datelor.

Notă: Coordonatorul local asigură respectarea pașilor și notarea zilnică a prezenței. 
Verificarea prezenței prin sondaj (spot-check) se realizează pe neanunțate, după ora 9 am 
de către coordonatorul local, director, asistentul social, mediatorul școlar și reprezentanți ai 
echipei de management.

OvR a dezvoltat o aplicație de notare a prezenței zilnice, pe tablete. Acest sistem va fi 
implementat progresiv în toate comunițățile unde se desfășoară programul Fiecare Copil în 
Grădiniță și a fost creat pentru a ajuta profesorii să monitorizeze prezența și pentru a ușura 
munca coordonatorului local, centralizarea absențelor realizându-se mult mai ușor.

Monitorizarea prezenței zilnice a copiilor 
pentru acordarea de tichete sociale

1

2

3

4

5

6

1. PAȘI PENTRU PROFESORI



Stimularea prezentei la grădinită,,
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Implicarea părinților

Toți părinții copiilor din program devin „ajutor de profesor”, prin rotație - obligatoriu minim 5 zile într-un 
an școlar, pentru a primi tichetele sociale în lunile mai și iunie (părinții cu mai mulți copii în grădiniță pot 
participa la o singură grupă). În această zi, părinții îi ajută la clasă pe toți copiii, nu doar propriul copil, și 
asistă la toate activitățile educaționale. Astfel ei se familiarizează cu grădinița, înțeleg cum se desfășoară 
procesul educațional și devin mai implicați.

Părinții semnează pe programarea afișată în zilele în care vin ca părinți de serviciu.

Până în luna aprilie părinții trebuie să efectueze toate cele 5 participări ca părinte de serviciu.

Recomandări:
programați din timp zilele în care urmează să vină părinții și afișați programarea în holul grădiniței.

reamintiți-le părinților ziua în care sunt programați printr-o invitație scrisă, trimisă prin copii. În 
cazul neprezentării părintelui la data programată, reprogramați.

În fiecare lună, toți părinții copiilor din grupă sunt invitați să participe la „Ziua Părinților”, împreună 
cu copiii lor (pentru părinții care nu participă în program, prezența este opțională). Activitatea le dă 
părinților ocazia să interacționeze, înt-un mediu educațional, cu ceilalți părinți, cu profesorii și cu ceilalți 
copii. Ziua Părinților poate fi organizată oricând pe parcursul lunii. Părinții care au mai mulți copii în 
grădiniță pot participa la o singură zi a părinților pentru a primi tichete sociale în luna monitorizată. 

Pentru acordarea tichetelor sociale, părinții semnează pe formularul de prezență participarea la Ziua 
Părinților, iar coordonatorul notează în baza de date doar părinții care au semnat.

Recomandări:
dacă nu este destul spațiu pentru copii și pentru părinți în sala de grupă, mutați activitatea într-o 
sală mai mare, doar pentru acea zi.

la începutul anului școlar, în special în comunitățile noi, activitatea cu părinții se face cu minim 
cinci zile înainte de finalul lunii/ începerea vacanței pentru a da posibilitatea părinților care nu 
au fost anunțați la timp sau nu au înțeles din motive obiective să participe la o activitate similară 
programată de profesor.







Lecție deschisă, Augustin - 2014



Ajutorul de profesor
Pentru optimizarea procesului educațional, la grupele cu mulți copii nou recrutați poate fi 
solicitat un ajutor de profesor, care să asiste profesorul în toate activitățile cu copiii. Pe o perioadă 
determinată, costurile cu remunerarea ajutorului de profesor pot fi acoperite prin programul 
Fiecare Copil în Grădiniţă. Pentru a discuta oportunitatea angajării unui ajutor de profesor în 
grădinița dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura cu managerul OvR. 



Rolul familiei în aplicarea prezentului 
curriculum este acela de partener. Părinții 

ar trebui să cunoască și să participe în mod 
activ la educația copiilor lor desfășurată în 

grădiniță. Implicarea familiei nu se rezumă la 
participarea financiară, ci și la participarea în 

luarea deciziilor legate de educația copiilor, 
la prezența lor în sala de grupă în timpul 

activităților și la participarea efectivă la aceste 
activități și, în general, la viața grădiniței și 

la toate activitățile și manifestările în care 
aceasta se implică.

(Curriculum pentru învățământul preșcolar, 
2008)



PĂRINTELE DE SERVICIU

ZIUA PĂRINȚILOR





OvR acoperă costurile pentru rechizite, în așa fel încât toți copiii 
care frecventează grădinița să aibă în sala de clasă materialele 
educaționale necesare, propuse de profesori. 

Fondurile pentru rechizite se alocă per copil eligibil, în trei tranșe: 
octombrie, ianuarie, martie. Pentru a primi tranșa următoare, 
coordonatorul trebuie să deconteze către managerul 
OvR tranșa precedentă. Coordonatorul local achiziționează 
rechizitele pe baza listei primite de la profesori și le distribuie 
către profesori pe baza unui proces verbal de predare-primire.

4. MĂSURI ECONOMICE PENTRU FAMILII 

jocuri  (www.casaretro.com)

forme geometrice (www.betzold-balazs.ro) 

cuburi pentru numărat, zaruri, carte cu șabloane 
pentru piese geometrice, puzzle, alte jocuri educative

Dacă doriți să achiziționați şi alte materiale, vă rugăm să 
contactați în prealabil echipa OvR.





Rechizite
MOD DE ACORDARE

MATERIALE EDUCAŢIONALE RECOMANDATE





Îmbrăcăminte și încălțăminte

Cel târziu 15 noiembrie
Geacă și ghete

100 RON

Cel târziu 15 martie
Trening și teniși

50 RON

Primesc îmbrăcăminte și încălțăminte:

Toți copiii eligibili care frecventează grădinița

Alți copii – la decizia echipei locale de proiect, în funcție de resursele locale.

Consiliul Local alocă fonduri, prin Hotarâre de Consiliu Local, pentru cumpărarea de îmbrăcăminte 
și încălțăminte pentru toți copiii eligibili, de două ori pe an. La nivel local se pot identifica alte surse 
de finanțare, dar responsabilitatea pentru asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte rămâne a 
comunității locale. 

Respectarea de către Primărie a termenelor limită pentru acordarea de îmbrăcăminte și încălțăminte 
(15 noiembrie pentru tranșa de iarnă, 15 martie pentru tranșa de primăvară) este o condiție pentru 
alocarea de către OvR a tranșelor de tichete sociale aferente. 




MOD DE ACORDARE



Mulți copii săraci merg la grădiniță desculți chiar și iarna. Alții pur și simplu nu merg dacă nu au 
încălțămintea potrivită, pentru că nu vor să râdă ceilalți copii de ei. De aceea, este important ca 
îmbrăcămintea și încălțămintea să li se potrivească și să le fie oferite copiilor la timp. 

4. MĂSURI ECONOMICE PENTRU FAMILII 



Activități pentru sănătate

Prevenție 
analize pentru înscrierea la grădiniță
vaccinuri
vitamine
Ziua Fructelor

Igienă
produse de igienă pentru grădiniță (hârtie   
igienică, sapun lichid)
materiale educaționale
Șotron Doi
Șotron de Vară

Acces la servicii de sănătate
transport
diferențe medicamente compensate
caravana medicală

Dacă doriți să implementați această componentă, vă 
rugăm contactați echipa OvR.

DIRECȚII COMPONENTA DE SĂNĂTATE GSK




















Anul Luna
Nr. de 
zile de 
învoire

2015

Septembrie 1

Octombrie 2

Noiembrie 1

Decembrie 1

2016

Ianuarie 2

Februarie 1

Martie 2

Aprilie 1

Mai 2

Iunie 1

Note:

OCTOMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D

IANUARIE 2016
L Ma Mi J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARIE 2016
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

MARTIE 2016
L Ma Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

APRILE 2016
L Ma Mi J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAI 2016
L Ma Mi J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

IUNIE 2016
L Ma Mi J V S D

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

IULIE 2016
L Ma Mi J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AUGUST 2016
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SEPTEMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOIEMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
30

DECEMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Structura anului școlar 2015-2016

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Semestrul I

Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi 
grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 3 ianuarie 2016
Cursuri - luni, 4 ianuarie 2016 - vineri, 29 ianuarie 2016
Vacanţa de intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2016 - duminică, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 8 februarie 2016 - vineri, 8 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 9 aprilie 2016 - duminică, 17 aprilie 2016
Cursuri - luni, 18 aprilie 2016 - vineri, 17 iunie 2016
Vacanţa de vară - sâmbătă, 18 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 2016

Note: Unitățile de învățământ vor marca prin manifestări speci�ice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie - Ziua învățătorului, conform plani�icărilor 
existente la nivelul �iecărei unități de învățământ preuniversitar.

Săptămâna 4 - 8 aprilie 2016 este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului ,,Școala Altfel: Să știi mai multe, să �ii mai bun”, având orar speci�ic. 
Prin excepție, la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să �ii mai bun!” poate �i organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar 
nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a bene�iciarilor primari și secundari ai 
educației.

Notă:
Numărul de învoiri este calculat 
proporțional cu numărul total de 
zile de grădiniță din �iecare lună. 

29

1 2 3 4 5



Anul Luna
Nr. de 
zile de 
învoire

2015

Septembrie 1

Octombrie 2

Noiembrie 1

Decembrie 1

2016

Ianuarie 2

Februarie 1

Martie 2

Aprilie 1

Mai 2

Iunie 1

Note:

OCTOMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D
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L Ma Mi J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARIE 2016
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

MARTIE 2016
L Ma Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

APRILE 2016
L Ma Mi J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAI 2016
L Ma Mi J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

IUNIE 2016
L Ma Mi J V S D

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

IULIE 2016
L Ma Mi J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AUGUST 2016
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SEPTEMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOIEMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
30

DECEMBRIE 2015
L Ma Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Structura anului școlar 2015-2016

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Semestrul I

Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi 
grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 3 ianuarie 2016
Cursuri - luni, 4 ianuarie 2016 - vineri, 29 ianuarie 2016
Vacanţa de intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2016 - duminică, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 8 februarie 2016 - vineri, 8 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 9 aprilie 2016 - duminică, 17 aprilie 2016
Cursuri - luni, 18 aprilie 2016 - vineri, 17 iunie 2016
Vacanţa de vară - sâmbătă, 18 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 2016

Note: Unitățile de învățământ vor marca prin manifestări speci�ice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie - Ziua învățătorului, conform plani�icărilor 
existente la nivelul �iecărei unități de învățământ preuniversitar.

Săptămâna 4 - 8 aprilie 2016 este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului ,,Școala Altfel: Să știi mai multe, să �ii mai bun”, având orar speci�ic. 
Prin excepție, la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să �ii mai bun!” poate �i organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar 
nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a bene�iciarilor primari și secundari ai 
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