
 
 

Nr. 3263/29.10.2021 

ANUNȚ  
Ref.: organizarea și desfășurarea programului școlar în anul școlar 2021-2022, 

începând cu data de 01.11.2021 

 

 

Având în vedere deciziile luate în cadrul ședințelor de Consiliu Profesoral/28.10.2021 și 

Consiliu de Administrație/29.10.2021, în urma consultării factorilor educaționali, referitor la 

programul școlar al elevilor, începând cu data de 01.11.2021, s-au stabilit următoarele: 

1. programul școlar* al elevilor, cu prezență fizică în unitatea școlară (scenariul 1), 

rămâne identic cu programul stabilit la începutul anului școlar, astfel:  

- durata orei de curs este de 55 de minute, incluzând durata pauzei decalate pe clase: 

- nivel primar - 40 min/curs+15 min pauză; 

- nivel gimnazial- 45 min/curs+10 min pauză; 

             - pauză comună de 5 min.  

Orarul școlar:  

- nivel primar 

file:///C:/Users/Biologie%202019/Downloads/Orar-ciclul-primar-2021-2022%20(2).pdf  

- nivel gimnazial 

file:///C:/Users/Biologie%202019/Downloads/Orar-ciclul-gimnazial-2021-2022.%20(1).pdf  

 

Programul pauzelor în timpul programului școlar: 

file:///C:/Users/Biologie%202019/Downloads/Programarea-pauzelor-din-programul-

scolar_14.09.2021%20(2).pdf  

              

* se vor respecta regulile de igienă și prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2, în 

conformitate cu prevederile ordinului comun ME/MS nr. 5338_1082_01.10.2021 - pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică-  https://scoalacentralaph.ro/anunturi/  

2. programul școlar* al elevilor, în sistem on-line, în situația în care toți elevii vor avea 

suspendată activitatea cu prezență fizică în unitatea școlară (scenariul 2): 

- durata orei de curs va fi de 50 de minute, incluzând durata pauzei, respectiv: 

- nivel primar - 40 min/curs+10 min pauză; 

- nivel gimnazial- 45 min/curs+5 min pauză. 

Nr.  

ora 

NIVEL GIMNAZIU NIVEL PRIMAR 

Interval orar oră Interval orar pauză Interval orar oră Interval orar pauză 

1 08.00-08.45 08.45-08.50 08.00-08.40 08.40-08.50 

2 08.50-09.35 09.35-09.40 08.50-09.30 09.30-09.40 

3 09.40-10.25 10.25-10.30 09.40-10.20 10.20-10.30 

4 10.30-11.15 11.15-11.20 10.30-11.10 11.10-11.20 

file:///C:/Users/Biologie%202019/Downloads/Orar-ciclul-primar-2021-2022%20(2).pdf
file:///C:/Users/Biologie%202019/Downloads/Orar-ciclul-gimnazial-2021-2022.%20(1).pdf
file:///C:/Users/Biologie%202019/Downloads/Programarea-pauzelor-din-programul-scolar_14.09.2021%20(2).pdf
file:///C:/Users/Biologie%202019/Downloads/Programarea-pauzelor-din-programul-scolar_14.09.2021%20(2).pdf
https://scoalacentralaph.ro/anunturi/


 
 

5 11.20-12.05 12.05-12.10 11.20-12.00 - 

6 12.10-12.55 12.55-13.00 - - 

7 13.00-13.45 - - - 

 

Informații utile: 

1. Activitățile educaționale on-line se desfășoară pe platforma G Suite for Education, utilizându-se 

conturi individuale pentru toti elevii și intreg personalul unității școlare, realizate pe domeniul școlii 

scoalacentralaph.ro; 

2. Organizarea și desfășurarea activităților on-line se realizează în conformitate cu prevederile 

ordinului de ministru nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal, modificat și actualizat de OMEC nr. 6200/16.12.2020; 

3. Elevii vor respecta în mediul on-line regulile de comportament și conduită stabilite prin 

Regulamentul de organizare și funcționare al unității școlare. 

 

 

Director,                                                                      Secretar șef , 

                Prof. Florentina Dumitrașcu                                           Popa Eugenia Luminița 

 

 

 


