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PLANURILE-CADRU ȘI PROGRAMELE ȘCOLARE ÎN 

VIGOARE. CATALOGUL MANUALELOR ȘCOLARE

Planurile-cadru și programele școlare în vigoare, inclusiv oferta națională la 

matematică pentru curriculum la dispoziția școlii sunt disponibile pe

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx

Catalogul manualelor scolare valabile în învatamantul preuniversitar clasele

I-VIII, an școlar 2021-2022 poate fi accesat la adresa:

https://rocnee.eu/manualeauxiliare/

Lista manualelor aprobate prin ordin de ministru:

https://rocnee.eu/manualeauxiliare/catalog-manuale.html

Accesul la manualele digitale aprobate de ME se face la adresa:

https://www.manuale.edu.ro/

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/catalog-manuale.html
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/catalog-manuale.html
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/catalog-manuale.html
https://www.manuale.edu.ro/


CE NE DORIM?

1. UN MEDIU ȘCOLAR SIGUR, FIZIC ȘI 

EMOȚIONAL PENTRU ELEVII NOȘTRI

Ne propunem să:

- monitorizăm modul de aplicare a regulilor de 
protecție sanitară, în școală și în sala de clasă

- monitorizăm relația profesor-elev



2. UN CURRICULUM ORIENTAT SPRE VIITOR, 

CARE SUSȚINE CALITATEA ACTULUI 

DIDACTIC ȘI EGALITAEA DE ȘANSE
Ne propunem să:

- recuperăm decalajele apărute în procesul de învățare la matematică, datorate 
formelor de învățare on-line și hibrid

- schimbăm percepția profesorilor de matematică privind personalizarea învățării

- asigurăm accesul la o educație matematică de calitate, prin dezvoltarea 
competențelor cheie, care contribuie la formarea profilului absolventului

- asigurăm starea de bine a elevilor în raport cu nevoile și particularitățile 
acestora

- stimulăm bucuria de a învăța și crea ceva nou 



3. CONSTRUCȚIA UNEI RELAȚII SOLIDE 
ȘCOALĂ-FAMILIE

Ne propunem să:

- asigurăm o relație școală-familie bazată pe respect, responsabilitate 

și colaborare

- redefinim conceptul de „TEMĂ PENTRU ACASĂ”

- cooptăm comitetele de părinți în dezbaterile privind pregătirea și 

evaluarea elevilor pentru examenele naționale și simulările acestora



CE FACEM?

- devenim FACILITATORI ai învățării și AGENȚI ai schimbării

- idenficăm și sprijinim GRUPURILE VULNERABILE

- identificăm și sprijinim ELEVII CAPABILI DE PERFORMANȚĂ

- participăm la programele remediale

- participăm în calitate de îndrumători la grupele de excelență din 

cadrul CJEx BN



CUM FACEM?

- particularizăm planificările calendaristice și proiectele didactice 

- participăm la programe de perfecționare ( CRED, PROF, evaluatori pentru examenele naționale)

- monitorizăm/evaluăm impactul la clasă al competențelor dobândite de profesorii de matematică 
în cadrul cursurilor de formare profesională

- participăm în cadrul programelor de mentorat destinat debutanțior în cariera didactică și nu 
numai...

- pregătim lecții atractive, interactive, interdisciplinare, cu aplicații practice

- dezvoltăm creativitatea, stimulăm implicarea

- cultivăm atitudini și comportamente dezirabile, în acord cu valorile școlii

- VALORIZĂM fiecare elev



CUM VOM COLABORA?

- inspecții de specialitate

- inspecții pentru obținerea gradelor didactice

- cercuri pedagogice

- consiliere și îndrumare pe tot parcursul anului școlar

- participare la activități metodice, concursuri 

- monitorizarea activităților didactice on-line

- inspecții tematice



ȚINTE POSIBILE:

- întărirea rolului ENII, ENIV și ENVI - utilizarea

rezultatelor atât la clasă, cât și la nivel de sistem, pentru

diagnoza timpurie a golurilor de învățare și pentru o reacție

adaptată nevoilor individuale – feedback formativ,

individualizat, digitalizare

- implementarea evaluării standardizate



EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL 

CLASEI A VI-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022

• Programa – nu sunt modificări 

• Structura probei scrise – nu sunt modificări

• Calendar – va fi anunțat 

• www.edu.ro

• www.rocnee.eu

Rapoarte naționale pentru evaluările ENII, ENIV și ENVI: 

https://rocnee.eu/datedeschise/rapoarte246.html

http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.eu/
https://rocnee.eu/datedeschise/rapoarte246.html


EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII 

CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022

• Programa evaluării – nu sunt modificări față de anul trecut

OME nr 5149/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru

absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

• Structura probei scrise – nu sunt modificări

• Postare model – 01.11.2021

• Teste de antrenament – folosite ca suport de recapitulare    

• https://www.rocnee.eu/testeantrenament/

• Simulări – vor fi anunțate pe www.edu.ro www.rocnee.eu

https://www.rocnee.eu/testeantrenament/
http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.eu/


EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 

2022

• Programa – nu sunt modificări față de anul trecut

OME nr. 5151/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea examenului național de 

bacalaureat – 2022 

• Structura probei scrise – nu sunt modificări 

• Postare model – 01.11.2021

• Teste de antrenament – folosite ca suport de recapitulare                   

https://www.rocnee.eu/testeantrenament/

• Simulări – vor fi anunțate pe www.edu.ro www.rocnee.eu

https://www.rocnee.eu/testeantrenament/
http://www.edu.ro/
http://www.rocnee.eu/


EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2022

• Programa – nu sunt modificări 

OMEC 5976/09.11.2020 Programa pentru susținerea 

examenului național pentru definitivare în învățământul 

preuniversitar

• Structura probei scrise – nu sunt modificări 



CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A 

POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 

VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR - 2022

• Programa – nu sunt modificări 

OMEC 5975/09.11.2020 Programa pentru susținerea concursului

național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/

rezervate în învățământul preuniversitar

• Structura probei scrise – nu sunt modificări 



• Repere metodologice pentru matematică IX:

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_c

urriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022

• Repere metodologice pentru consolidarea 

achizițiilor anului școlar 2019 – 2020; prezentarea 

ghidurilor pe discipline 

https://educatiacontinua.edu.ro/repere-

metodologice.html#

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022
https://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html


Să avem spor!!!

Inspector școlar,                        Inspector școlar general,

Prof. Cerasela ROMAN              Prof. dr. Aurelia DAN


