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Recent, ministrul Edu
cației spunea că, pe 13 
septembrie 2021, no
ul an școlar va începe cu 
prezență fizică a tuturor 
elevilor. ”Bazându-mă pe 
informațiile pe care le am 
în limitele de competență, 
pe condițiile din școli, pe 

faptul că în școli au fost 
respectate regulile sa
nitare mai riguros decât 
în oricare alte locuri - cu 
excepția unităților sani
tare, pe nivelul ridicat de 
vaccinare al personalului 
din învățământ, cadrelor 
didactice, mă pronunț cât 

se poate de clar în favoa
rea deschiderii școlii fără 
scenarii, pentru toți elevii. 
Am dreptul să îmi exprim 
acest optimism”, spunea 
Cîmpeanu, adăugând fap
tul că trebuie ținut, în pa
ralel, cont, și de evoluția 
epidemiologică. 

În acest context pan
demic, Cîmpeanu a expli
cat și cum s-ar putea orga
niza punctele de vaccinare, 
în școli. Potrivit oficialului, 
”trebuie văzut în ce măsu
ră configurația școlii per
mite organizarea unor ast
fel de centre. Am discutat 
cu Ministerul Sănătății și 
cu coordonatorul campa
niei de vaccinare pentru a 
realiza acțiuni de prezenta
re a importanței procesului 
de vaccinare”, a spus aces
ta, adăugând că pentru 
vaccinarea elevilor minori, 
de peste 12 ani, este nevo
ie, în continuare, de accep
tul părinților. ”Deși susțin 
în modul cel mai profund 

și hotărât importanța vac
cinării și avantajele vacci
nării ca unic gest care ne 
poate ajuta să punem ca
păt acestei pandemii, nu 
sunt adeptul obligativității! 
Susțin importanța testării 
în școli, cel puțin în cazurile 
în care apar simptome. În 
aceste situații, testarea es
te o datorie a statului prin 
DSP și nu a angajatului din 
sistemul de învățământ 
sau din alt sistem”, a mai 
spus Cîmpeanu.

Elevii cu probleme 
medicale pot 
rămâne în online. 
Scenariile rămân 
ca variantă de 
rezervă, în cazul 
unei evoluții 
epidemiologice 
nedorite

”Elevii care au contra
indicații certificate medi

cal vor avea în continuare 
acces la învățământul on
line, după începerea anu
lui școlar 2021-2022”, a 
mai spus Câmpreanu. ”Și, 
sigur că da, luăm cu toții 
în considerare evoluții epi
demiologice complet atipi
ce, deși nu ne dorim aces
te evoluții. (...) În școli se 
vor respecta în continua
re regulile sanitare. (...) În 
calitate de ministru trebu
ie să dau dovadă de res
ponsabilitate și să iau în 
calcul și varianta pe care 
nu ne-o dorim, de a utiliza 
din nou scenariile. Deci, 
trebuie să le avem în vi
goare pentru a fi utilizabi
le, dacă va fi nevoie, dar 
sperăm că nu va fi nevoie 
de aceste scenarii”, a mai 
spus ministrul.

”Este clar: școala on
line nu poate înlocui școa
la în școală, deci în for
mat fizic, decât pe anumi
te perioade scurte. Noi nu 
suntem acum la începutul 

pandemiei. Eu vreau să 
cred că suntem spre sfâr
șitul pandemiei și toată 
lumea știe ce măsuri sunt 
rezonabile, ce se poate 
face și cum se poate ges
tiona pandemia. (...) Lu
crurile nu sunt nici noi, 
nici necunoscute. (...) Da
că totuși apare valul patru 
mai intens, atunci se vor 
lua măsuri așa cum  s-au 
luat și în anul trecut. În 
funcție de incidența în fi
ecare localitate se vor tre
ce școlile pe diferite for
mate, jumătate la școală, 
jumătate... Deci, nu este 
nimic nou. Sunt scenariile 
cu care am gestionat pan
demia aproape doi ani”, 
a declarat și președintele 
țării, Klaus Iohannis.

Se cer detalii, ore 
remediale, o masă 
caldă, materiale 
igienico-sanitare 
etc

Societatea Academi
că din România (SAR) a 
solicitat autorităților să 
prezinte, până pe 15 au
gust, un plan de măsuri 
și scenarii privind organi
zarea procesului educați
onal în anul școlar 2021-
2022. ”Având în vede
re faptul că nu mai es
te mult timp până când 
începerea anului școlar 
2021-2022 ne va prinde 
din nou nepregătiți, soli
cităm Ministerului Educa
ției să își asume mai mul
te măsuri pentru ca edu
cația să se facă bine du
pă pandemie. Cum se va 
face școală de la toamnă? 
Prezentarea unui plan 
de măsuri și scenarii pri
vind organizarea proce
sului educațional în anul 
școlar 2021-2022, nu mai 
târziu de 15 august”, se 
arată într-o scrisoare des
chisă adresată ”deciden
ților sistemului educațio
nal românesc”. Semnata

rii consideră că elevii, pă
rinții și profesorii au drep
tul să cunoască modul în 
care vor funcționa, din 
această toamnă, unitățile 
de învățământ preuniver
sitar. ”De asemenea, tre
buie pregătit un scenariu 
de avarie, în cazul în care 
valul patru va impune noi 
măsuri de restricție pri
vind mobilitatea populați
ei. Acesta trebuie prezen
tat cu încredere de către 
autorități în comunități
le școlare, prin valorifica
rea predictibilității în actul 
de guvernare și a crește
rii gradului de încredere a 
cetățenilor în cei care gu
vernează serviciile publi
ce”, susțin autorii scriso
rii. O altă măsură propu
să este continuarea și ge
neralizarea programului 
de educație remedială în 
anul școlar 2021-2022 la 
toate clasele și ciclurile de 
învățământ, în baza unei 
metodologii clare, care să 
cuprindă o evaluare ini
țială și mai multe evalu
ări formative. Organizații
le propun și o masă caldă 
pe zi pentru fiecare elev 
și profesor participant la 
acest program. Se mai 
solicită, de asemenea, 
alocarea de fonduri su
plimentare la rectificarea 
bugetară pentru renova
rea cantinelor, asigurarea 
meselor calde pregătite 

chiar în comunități, achi
ziționarea materialelor 
igienico-sanitare, resur
se educative certificate în 
mediul digital pentru pro
fesori, operaționalizarea 
Bibliotecii școlare virtua
le și dotarea ei cu conți
nuturi create de profeso
rii performanți din Româ
nia, continuarea campa
niei de vaccinare în școli 
și universități, prin discu
ții și mese rotunde, având 
concursul tuturor celor 
implicați în actul educa
țional, creșterea gradu
lui de alfabetizare științi
fică în rândul elevilor, pă
rinților și profesorilor. ”În 
miezul pandemiei, ținând 
cont de faptul că inten
ția de vaccinare este scă
zută, se impun mai mult 
ca oricând angajamente
le tuturor partidelor poli
tice pentru susținerea ac
tului educațional la nivel 
local, cu concursul admi
nistrațiilor publice locale, 
indiferent de culoarea lor 
politică, prin alocarea de 
fonduri suplimentare de 
la bugetele locale pentru 
educație remedială, or
ganizarea de sesiuni de 
pregătire suplimentară, 

crearea unor parteneria
te educaționale cu mediul 
universitar și antrepreno
rial, modernizarea infras
tructurii educaționale”, se 
mai arată în scrisoare.

Câți profesori 
s-au vaccinat? 
Raportări - 21 mai 
2021

Pe 21 mai a.c., Mi
nisterul Educației a cen
tralizat raportările de la 
unităție de învățământ și 
din platforma de vaccina
re și a transmis următoa
rele date:

Din totalul de 266.120 
de angajați titulari în 
învățământul preuniver
sitar de stat, s-au vacci
nat 151.133 de persoa
ne (112.559 de cadre di
dactice și 38.574 - per
sonal didactic auxiliar și 
nedidactic); 125.523 de 
angajați au parcurs sche
ma completă de vacci
nare. Raportat la totalul 
angajaților titulari se înre
gistrează o rată de vacci
nare de 56,8%. Raportat 
la numărul cadrelor didac
tice, rata de vaccinare es
te de 58%.

Din totalul de 51.411 
angajați titulari în învă-
țământul universitar de 
stat și privat, s-au vacci
nat 34.040 de persoane 
(22.391 de cadre didactice 
și 11.649 - personal didac
tic auxiliar și nedidactic); 
30.574 de angajați au par
curs schema completă de 
vaccinare. În raport cu nu
mărul total de angajați ti
tulari se înregistrează o ra

tă de vaccinare de 66,2%. 
Raportat la numărul ca
drelor didactice, rata de 
vaccinare este de 76,5%.

Din totalul de 317.531 
de angajați titulari în 
învățământul preuniversi
tar de stat și în sistemul 
de învățământ superior 
(de stat și privat), s-au 
vaccinat 185.173 de per
soane (134.950 de cadre 
didactice și 50.223 - per

sonal didactic auxiliar și 
nedidactic).

Alți 156.097 de 
angajați au parcurs sche
ma completă de vaccina
re. Prin raportare la nu
mărul total de angajați ti
tulari, se înregistrează o 
rată generală de vaccina
re de 58,32%. Raportat la 
numărul cadrelor didacti
ce, rata de vaccinare este 
de 60%.

actualitateactualitate

Ministerele Educaţiei şi Sănătăţii pregătesc deschiderea anului şcolar
 Un ordin comun al celor două instituții va reglementa toate aspectele, la începutul lunii septembrie

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a 
anunţat că la începutul lunii septembrie 
va fi semnat un nou ordin de către 
miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii care va 
reglementa ”toate aspectele necesare” 
începerii şcolii în condiţii de siguranţă, 
adaptate la ”realităţile existente” în 
România. Cîmpeanu a admis că sunt 
probleme ”cu suprapopularea” în clase, 
dar şi că sunt multe şcoli aflate în şantier 
în acest moment şi că măsura în care 
este „convins că aceste lucruri (finalizarea 
lucrărilor - n.r.) se vor întâmpla este 
discutabilă”.

Carmen Istrate

Ministrul Educației a precizat că va exista încă o 
centralizare a numărului cadrelor didactice vaccinate 
înainte de începutul anului școlar, în prima săptămână 
din septembrie. Cursurile anului școlar 2021-2022 încep pe 13 septembrie 2021 și se încheie pe 11 

iunie 2022, când se intră în vacanța de vară - ”vacanța mare”.
Primul semestru al noului an școlar are doar 14 săptămâni: 13 septembrie 2021 - 22 
decembrie 2021, iar vacanța de iarnă este și vacanță intersemestrială. Vacanța de 
iarnă este cuprinsă între 22 decembrie 2021 și 9 ianuarie 2022.
Semestrul al doilea are 20 de săptămâni și se derulează între 10 ianuarie 2022 și 
14 aprilie 2022. Vacanța de primăvară este de două săpătmâni, între 15 aprilie și 1 
mai. Cursurile de reiau, așadar, pe 2 mai și durează până la vacanța de vară,  care 
începe, așa cum precizam anterior, sâmbătă, 11 iunie 2022.
Pentru grădinițe și clasele primare există, în plus, o vacanță, în perioada 25 - 31 
octombrie 2021, iar ”Școala altfel” se desfăsoară în perioada 8-14 aprilie 2022. 
”Intervalul aferent programului «Școala altfel» nu va coincide cu perioda în care 
se susțin lucrările scrise semestriale (tezele)” se precizează în ordinul de ministru 
prin care s-a stabilit structura noului an școlar. Tezele se susțin cu cel puțin 3 
săptămâni înainte de finalizarea semestrului.
Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral 
și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 27 
mai 2022. Iar pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și 
se încheie pe 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera 
tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru 
clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.
Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, calendarul 
admiterii în clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministerului Educației.
Ordinul de ministru pentru aprobarea structurii anului școlar 2021-2022 face 
referire și la olimpiadele școlare, iar ”etapele naționale ale acestora se vor 
organiza, de regulă, în perioada dedicată programului «Școala altfel», conform 
calendarului olimpiadelor naționale școlare.” 
Pentru anul 2021, amintim că olimpiadele școlare sunt suspendate.

Structura anului școlar 2021-2022
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