
CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023: STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 

 

 

Conform datelor publicate prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3.505 din 31 martie 2022 privind structura anului școlar 2022-2023, elevii 

încep școala luni, 5 septembrie 2022, iar anul școlar se încheie la data de 16 iunie 2023. 

Anul școlar 2022-2023 este structurat în 5 module pe o perioadă de 36 de săptămâni: 

1. Cursuri (1): de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; 
2. Cursuri (2): de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; 
3. Cursuri (3): de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, 

la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, după caz; 
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4. Cursuri (4): de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor 
școlare județene / al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; 

5. Cursuri (5): de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023. 

Săptămâna Școala Altfel 27.02-3.03.2023 

Săptămâna Verde 24-28.05.2023 

Vacanțele elevilor sunt programate astfel: 

1. Vacanța (1): de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022; 
2. Vacanța (2): de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023; 
3. Vacanța (3): de o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, în perioada 6-26 februarie 

2023; 
4. Vacanța (4): de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023; 
5. Vacanța (5): de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023. 

Elevii din clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă) studiază 34 de săptămâni în 

anul școlar 2022-2023 și încheie cursurile mai devreme la data de 2 iunie 2023. Pentru cei din clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de 

săptămâni și se încheie la data de 9 iunie 2023, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele 

terminale anterior menționate și cu excepția calificărilor din domeniile sănătate și asistență pedagogică), respectiv pentru clasele din 

învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023. Mai multe detalii despre 

structura anului școlar 2022-2023 sunt în OME nr. 3.505 publicat în Monitorul Oficial Nr. 326 din 4 aprilie 2022. 

Sărbători legale în anul școlar 2022-2023: 

• 30 noiembrie 2022, Miercuri - Sfântul Andrei 
• 1 decembrie 2022, Joi - Ziua Națională a României 
• 25 decembrie 2022, Duminică - Crăciun 
• 26 decembrie 2022, Luni – Crăciun 
• 1 ianuarie 2023, Duminică - Anul nou 
• 2 ianuarie 2023, Luni - A doua zi de anul nou 
• 24 ianuarie 2023, Marți – Ziua Unirii Principatelor Române 
• 14 aprilie 2023, Vineri - Vinerea Mare 
• 16 aprilie 2023, Duminică - Paștele 
• 17 aprilie 2023, Luni - Paștele 
• 1 mai 2023, Luni - Ziua Muncii 
• 1 iunie 2023, Joi - Ziua Copilului 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_%203505_2022_2023.pdf

