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STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 
 

Anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri 

 

 Semestrul I are 18 saptamani de cursuri, iar semestrul al II-lea are 17 si jumatate. 

 

Semestrul I  
 

Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015 
Vacanta pentru copiii de la gradinita si din clasele pregatitoare - a IV-a: 31 octombrie - 8 noiembrie 

2015 

Vacanta de iarna: sambata, 19 decembrie 2015 - duminica, 10 ianuarie 2016 (fata de: 3 

ianuarie 2016, varianta initiala)  

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016 (fata de: luni, 4 ianuarie 2016 - vineri, 

29 ianuarie 2016)  

Vacanta intersemestriala: sambata, 6 februarie 2016 - duminica, 14 februarie 2016 (fata de: 

sambata, 30 ianuarie 2016 - duminica, 7 februarie 2016)  

 

Semestrul al II-lea  

 

Cursuri: luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016 (fata de: luni, 8 februarie 2016 - vineri, 

22 aprilie 2016) 

 

Vacanta de primavara: sambata, 23 aprilie 2016 - marti, 3 mai 2016  

 

Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016 (fata de: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 17 

iunie 2016) 

Vacanta de vara: sambata, 25 iunie 2016 - duminica, 11 septembrie 2016 (fata de: sambata, 18 

iunie 2016 - duminica, 4 septembrie 2016) 

 

Saptamana Scoala Altfel ramane in saptamana 18-22 aprilie 2016. 

 

Datele pana la care trebuie sustinute tezele scolare: 

 

Tezele din semestrul I al anului scolar 2015-2016 se susțin, de regula, pana la data de 11 

decembrie 2015. 

 

Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2015-2016 se susțin, de regula, pana la data de 20 

mai 2016. 

 

Exceptie de la aceasta structura fac clasele a VIII-a si a XII-a:  

• la clasele a XII-a, durata cursurilor este de 33 de saptamani, iar 4 saptamani sunt dedicate 

desfasurarii bacalaureatului; aceste clase termina liceul pe 3 iunie 2016.  

• la clasele a VIII-a, durata cursurilor este de 35 de saptamani, iar o saptamana este dedicata 

desfasurarii evaluarii nationale; elevii de clasa a VIII-a termina scoala pe 17 iunie 2016. 

 


