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  STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013  
aprobată prin OMECTS nr. 5635/ 31.08.2012 

Anul şcolar 2012 -2013 - are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 
178 de zile lucrătoare.  

 

Semestrul I (14 săptămâni) 

 Cursuri: Luni,17 septembrie 2012 – Vineri, 21 decembrie 2012. 

 În perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul 

primar si grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. 

 Vacanţa de iarnă: Sâmbătă, 22 decembrie 2012 – Duminică, 13 

ianuarie 2013 
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Semestrul al II-lea (22 săptămâni):  
 
Cursuri:  Luni, 14 ianuarie 2013 – Vineri, 5 aprilie 2013 

 Vacanţa de primăvară: Sâmbătă, 6 aprilie 2013 – Duminică, 14 aprilie 
2013 

 Cursuri: luni, 15 aprilie 2013 – Vineri, 21 iunie 2013 

 Vacanţa de vară: Sâmbătă, 22 iunie 2013 – Duminică, 15 septembrie 2012 

OBS. 

 Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin,  

 de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012. 

 Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, 
de regulă, până la data de 25 mai 2013. 

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 
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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 
 

a) Pentru clasele terminale din învățământul liceal, 

anul școlar are 37 de săptămâni din care durata 
cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind 
dedicate desfășurării examenului național de 
bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie 
în data de 31 mai 2013.  

b) Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de 
săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de 
săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării 
evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se 
încheie în data de 14 iunie 2013.  
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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 
 

Zilele libere prevăzute de lege:  

 Sâmbătă, 1 decembrie 2012 – Ziua națională a României  

 Marți, 1 mai 2013 – Ziua Muncii  

 Duminică, 5 mai 2013 – Paştele Ortodox 

 Luni, 24 iunie 2013 – A doua zi de Rusalii  

Săptămâna 1-5 aprilie 2013, este săptămână dedicată  
activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului 
numit „Să ştii mai multe, să fii mai bun !” având un orar 
specific.  
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Examenul de atestare a competenţelor 
lingvistice – 2013 

 (OM nr. 4853 din 31.08.2009) 

 Stabilirea subiectelor proiectelor pentru clasele cu studiul intensiv si 

bilingv al limbilor străine si pentru clasele cu predare în limbile 

minorităŃilor, se face la nivelul unită’ii de învătământ, până la data de 15 

ianuarie 2013. 

 Elevii aleg, până la sfârsitul semestrul întâi, subiectele lucrărilor (dintre 

cele propuse de catedra de specialitate) si elaborează / pregătesc 

lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă. 

 Proiectul va cuprinde 8 – 10 pagini. 

 Pentru promovarea examenului si obtinerea atestatului, absolventii 

claselor cu studiul intensiv sau bilingv al unei limbi străine si ai claselor 

cu predare în limbile minorităŃilor trebuie să obtină minimum media 7 

(sapte).  

 Nu se admit contestaŃii la niciuna dintre probe. 
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Examenul de atestare a competenţelor 
lingvistice – 2013 

 (OM nr. 4853 din 31.08.2009) 

CRITERII ÎN EVALUAREA PROIECTULUI 

Redactare: 30 p 

 a. Alegerea temei tratate - 5p 

 b. Limba – semantică / lexic/ morfo-sintaxă - 10p 

 c. Structurarea proiectului după un plan ( introducere, cuprins, încheiere, bibliografie) – 15p 

Sustinere / Prezentare orală: 60 p 

Expunere  

 Capacitatea de a reda ideile principale 5 p 

 Capacitatea de a ilustra aceste idei cu exemple pertinente 5 p 

Dialog  

 Capacitatea de a răspunde cu precizie întrebărilor membrilor comisiei, fără digresiuni, fără 

detalii inutile 15 p 

 Capacitatea de a argumenta 10 p 

 Capacitatea de a exprima un punct de vedere personal 5 p 

 Capacitatea de a nuanta 5 p 

Corectitudine lingvistică (Corectitudine morfosintactică, bogătia lexicului, calitatea exprimării, 

pronuntie) 15 p 

Se acordă 10p din oficiu 
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Examenul de atestare a competenţelor 
lingvistice – 2013 

(OM nr. 4853 din 31.08.2009) 

MATERIALE: 

 Descaracare  http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Vesti&foodar=38   

 Metodologie  

 Tabel statistic  

 

http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Vesti&foodar=38
http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Vesti&foodar=38
http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Vesti&foodar=38
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2013 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 
bacalaureat 2013 – fără modificări majore. 

Subiecte de examen 

• Structura ca şi în 2012 

• Model de subiect şi barem – publicate pe site-ul MEN 
http://subiecte2013.edu.ro/2013/ 

 

http://subiecte2013.edu.ro/2013/
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SIMULAREA EXAMENULUI DE 
BACALAUREAT – 2013 

JUD. TIMIŞ 

 
Simulare la nivelul jud. Timiş  - 12 martie 2013, ora 9 
 
ADRESA: 
http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Metodika&foodar=5  

http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Metodika&foodar=5
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CALENDARUL examenului de bacalaureat 
Sesiunea iunie-iulie 2013 

 27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 
31 mai 2013    Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a  
10 - 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română – proba A 
12 - 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare  

orală în limba maternă – proba B 
17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
25 - 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională – proba C  
1 iulie 2013    Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă  
2 iulie 2013    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă  
3 iulie 2013    Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 
5 iulie 2013    Proba la alegere a profilului şi specializării–proba E)d)–probă 

scrisă 
8 iulie 2013    Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) 
8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 
9 -11 iulie 2013    Rezolvarea contestaţiilor 

12 iulie 2013    Afişarea rezultatelor finale 



12 

15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 
19-20 august 2013    Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în 

limba română – proba A 
19-21 august 2013    Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în 

limba maternă – proba B 

20 -21 august 2013    Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație 
internațională – proba C 

22 - 23 august 2013    Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
26 august 2013    Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă  
27 august 2013    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă  

28 august 2013    Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 

30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) 
– probă scrisă 

2 septembrie 2013    Afişarea rezultatelor (până la orele 12:00) şi depunerea 
contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)  

3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor  

5 septembrie 2013    Afişarea rezultatelor finale  

CALENDARUL examenului de bacalaureat 

 Sesiunea august-septembrie 2013 
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A  
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII  

CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 14 iunie 2013  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a  

 17-19 iunie 2013  Înscrierea la Evaluarea Naţională  

 25 iunie 2013  Limba şi literatura română - probă scrisă  

 26 iunie 2013  Limba şi literatura maternă - probă scrisă  

 27 iunie 2013  Matematica - probã scrisă 

 29 iunie 2013  Afişarea rezultatelor (până la ora 16)  

 29 iunie 2013  Depunerea contestaţiilor (orele 16-18)  

 30 iunie - 2 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor  

 3 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii  
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SIMULARE 
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII  

CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 
Simulare la nivelul jud. Timiş  - 12 martie 2013, ora 9, 
LIMBA MATERNĂ 
 
ADRESA: 
http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Metodika&foodar=5  

http://nsj.tminfo.ro/index.php?Pages=Metodika&foodar=5
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PERFECŢIONARE 

Legislatie nouă pentru definitivat 

- Metodologie 

- Proces verbal 
 

Candidați trebuie să susțină 2 inspecții speciale, fiecare inspecție fiind 

efectuată la câte 4 activități didactice. 

- Inspecția se efectuează de către o comisie (inspector/metodist și 

director/director adjunct). 

- data limită până când pot fi efectuate inspecțiile (ATENȚIE NUMAI LA 

DEFINITIVAT !!!!) este 20 iunie 2013. 

- la fiecare inspecție se încheie un proces verbal de inspecție la clasă 

(conform modelului din anexa 3 la metodologie).  

03 - PERFECTIONARE/METODOLOGIE DEFINITIVAT.pdf
03 - PERFECTIONARE/ANEXA 3 PV INSPECTIE.docx
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OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ÎN 
ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

OLIMPIADA DE LIMBA SÂRBĂ  

 Etapa judeţeană - 9 martie 2013  

 Etapa  naţională liceu - 1 - 5 aprilie 2013, Nădlac, jud. 
Arad 
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OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ÎN 
ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

Mladi talenti – concurs pentru clasele 5-6 
 Etapa judeţeană  -  mai 2013 
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LINK-URI UTILE 
 

 Ministerul Educaţiei Naţionale: http://www.edu.ro  

 ISJ TIMIS http://www.isj.tm.edu.ro 

 MICROSOFT  

 http://comunic.edu.ro/  (profesor.edu.ro) 

 https://www.dreamspark.com/ 

 Site-ul comunităţii româneşti a specialiştilor Microsoft 

 http://www.drexcel.ro/ 

 http://www.itlearning.ro/ 

 Şcoala Discovery http://www.edu.ro  
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VĂ DORESC 

  

MULT  SUCCES  ! 


