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ADEVĂRUL 
 
Hărţuire de tip bullying în clasa zero. Un fost fotbalist plăteşte daune morale pentru 
comportamentul copilului său 
adev.ro/oswvyi 
 
 
Alin Bănceu, fost fotbalist şi membru în conducerea unei mari firme de construcţii, a fost condamnat 
de Judecătoria Cluj la daune morale în suma de 5.000 de lei pentru actele de violenţă fizică şi verbală 
exercitate de fiul său asupra colegilor dintr-o clasă pregătitoare de la  Colegiul Naţional George 
Coşbuc. Un copil a fost izbit cu capul de sobă, iar şcoala nu a luat nicio măsură. 
Alin Bănceu şi soţia acestuia, Daiana Gligan, dar şi reprezentanţii şcolii, ai Inspectoratului Şcolar 
Judeţean şi ai Direcţiei de Protecţie a Copilului au fost chemaţi în judecată, anul trecut, de părinţii 
unei întregi grupe pregătitoare din Colegiul Naţional George Coşbuc după ce au încercat în zadar să 
obţină mutarea copilului agresiv din şcoală, pentru violenţele fizice, psihice şi verbale pe care acesta 
le-a exercitat asupra colegilor în mod repetat, relatează muzicaintanţelor.ro.    Părinţii au mai cerut 
daune morale în valoare de 10.000 de lei, dar şi consiliere psihologică pentru agresor şi pentru 
victime. Conducerea şcolii a fost acuzată că a tolerat inexplicabil purtarea copilului agresiv faţă de 
colegi, cât şi faţă de educatori: „Aţi dovedit un profund şi real comportament iresponsabil, neasumat, 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/oswvyi


ignorant, lipsit de competenţă, etică şi deontologie, lipsă de reacţie, sprijin şi implicare, lipsa unor 
măsuri coerente, transparente”. > La dosar a fost depus un certificat medico-legal care atestă că un 
elev a fost izbit cu capul de sobă, fiind acordate 14-16 zile de îngrijiri medicale ce au necesitat 
intervenţie chirurgicală şi spitalizare”.    Instanţa a acordat despăgubiri morale, dar a respins cererea 
reclamanţilor cu privire la transferul minorului într-o altă clasă ca fiind rămasă fără obiect. Hotărârea, 
pronunţată săptămâna trecută, poate fi atacată cu apel.  
 
 
Ministrul Educaţiei, despre „Fabricile de diplome“ repornite de Andronescu: „Semnalul de alarmă 
trebuie luat în calcul“ 
 
adev.ro/osxpfe 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, marţi, că anumite elemente din legea privind cifra de 
şcolarizare, care prevede că „fiecare cadru didactic trebuie să aibă maximum 35 de studenţi la curs”, 
pot scădea calitatea actului de învăţământ superior. Declaraţia vine în contextul în care, ieri, 
dezvăluiam că parlamentarii au adoptat o iniţiativă legislativă care permite universităţilor să 
elibereze diplome pe bandă rulantă. 
„Eu nu vă pot spune care sunt efectele acestei modificări legislative. Cu siguranţă un semnal de 
alarmă pe care l-a tras Consiliul Naţional al Rectorilor trebuie luat în calcul. E posibil ca, din acest 
punct de vedere, elemente din această lege să contribuie la scăderea actului de calitate în 
învăţământul universitar. Lucrul acesta trebuie reparat, dacă este aşa, şi nu prin act normativ de 
urgenţă”, a declarat, astăzi, Liviu Pop, la Adevărul Live. Acesta a făcut referire la o iniţiativă 
legislativă, adoptată de Senat (cameră decizională) care aduce modificări la Legea Educaţiei 
Naţionale. Iniţiativa a fost trimisă pentru promulgare către preşedintele Klaus Iohannis. Conform 
textului, pentru fiecare profesor trebuie să existe cel mult 35 de studenţi. „Eu nu cred că un număr 
mare de studenţi scade calitatea actului de educaţie. De partea cealaltă, însă, orice modificare 
legislativă se face în Parlament. Dacă Parlamentul a decis, preşedintele a promulgat, odată cu 
publicarea în Monitorul Oficial, noi, cei din Executiv, trebuie să executăm ceea ce spune Parlamentul 
şi nu numai noi, ci şi cei din universitate”, a explicat Pop. Ministrul Educaţiei a precizat că nu va iniţia 
nicio ordonanţă de urgenţă de modificare a Legii Educaţiei, până la 1 septembrie. „Din punctul de 
vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale, nu vom iniţia niciun act normativ de modificare a Legii 
Educaţiei Naţionale. Până la 1 septembrie, când începe sesiunea parlamentară, nu suntem abilitaţi şi 
nici nu am cerut abilitare să emitem ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii Educaţiei 
Naţionale. După începerea sesiunii parlamentare, orice modificare vom face, o vom face doar când 
vom avea un acord, un consens de la Consiliul Naţional al Rectorilor, de la Academia Română, de la 
Academia Oamenilor de Ştiinţă şi de la ARACIS, cu dezbateri publice, cu partenerii, cu studenţii şi 
sindicatele”, a mai adăugat Liviu Pop. Parlamentul a dat undă verde înfiinţării de fabrici de diplome 
prin adoptarea unor amendamente la Legea Educaţiei. Cel puţin aşa acuză studenţii, rectorii, dar şi 
alţi specialişti din cadrul învăţământului superior care spun că parlamentarii au hotărât ca de acum 
cifra de şcolarizare pentru universităţi să fie stabilită printr-o hotărâre de guvern, în urma unei 
evaluări făcută de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) după 
criteriul „fiecare cadru didactic să aibă maximum 35 de studenţi la curs”.  „Calitatea procesului de 
învăţare va fi mult diminuată şi, în plus, din nou vor avea un număr semnificativ mai mare de diplome 
eliberate”, atrag atenţia specialiştii. Iniţiativa legislativă a fost propusă de senatorul Ecaterina 
Andronescu, care susţine că în baza calculelor pe care le-a făcut cu experţi, acest raport reprezintă 
media maximală de studenţi care pot fi şcolarizaţi pentru orice domeniu de studiu din universităţile 
din România. Proiectul a fost adoptat de Senat (cameră decizională – n.r.) la sfârşitul lunii trecute. 
 
Bucureşti, oraşul cu cei mai mulţi elevi din provincie înscrişi la liceu 
 
adev.ro/osydrf 
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18,95% din elevii înscrişi la liceu în Capitală sunt din alte judeţe unde, spun specialiştii, notele din 
clasele V-VIII sunt de cele mai multe ori umflate artificial. Acest lucru influenţează şansele 
candidaţilor din Bucureşti care vizează liceele de top. 
 Absolvenţii de clasa a VIII-a află astăzi la ce liceu vor merge în următorii patru ani. Asta pentru că azi 
are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a adolescenţilor care au terminat 
opt clase şi au dat examenul de Capacitate. Bătaia cea mai mare se dă la liceele cele mai bune din 
Bucureşti. Emoţiile sunt cu atât mai puternice cu cât numărul de candidaţi veniţi din provincie să 
studieze la un liceu din Capitală este mai mare anul acesta ajungând la 2.252. Din aceştia, 500 au 
medii între 9 şi 10, conform Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. „Elevii din zonele 
apropiate Bucureştiului cu rezultate foarte bune aleg să se înscrie aici, transportul nefiind o problemă 
atât de mare pentru că nici distanţa nu este mare. Unii dintre ei aleg cazarea în internatele 
existente”, a explicat inspectorul Ştefania Manea din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului 
Bucureşti. Motivul emigrării elevilor spre Capitală, spun specialiştii, este calitatea educaţiei la licee 
care este mai crescută faţă de restul ţării. „Există o disparitate în ceea ce priveşte calitatea educaţiei 
între rural şi urban, dar şi între urbanul mic şi urbanul mare,  iar atunci apare tendinţa asta să se 
meargă înspre oraşele mari, dacă liceenii sunt la o distanţă rezonabilă. În Bucureşti, fenomenul este 
mai accentuat. Sunt puţine licee, cel puţin din perspectiva imaginii, care să ofere o calitate la fel de 
bună ca cele din Bucureşti”, arată specialistul în educaţie la UNICEF România, Luminiţa Costache. 
Sunt candidaţii din provincie o ameninţare pentru bucureşteni? De-a lungul anilor, ponderea mediei 
generale de absolvire a claselor V - VIII în media de admitere la liceu s-a modificat considerabil, 
ajungând de la 50% la 25% în 2016 şi 20% în 2017. Acest lucru influenţează foarte mult sistemul de 
admitere la liceu deoarece creşte importanţa Evaluării Naţionale, testare egală pentru toţi absolvenţii 
de clasa a VIII-a, indiferent de mediul de provenienţă. Specialiştii afirmă că acest lucru este benefic, 
astfel elevii vor intra pe merit la liceu şi nu pe notele din gimnaziu care ar putea fi supraestimate de 
profesori. „Problema apare la bătaia pe locurile de la liceele de renume unde toţi se avântă şi unii 
chiar nu fac faţă. De-asta s-a modificat media de admitere, acum 80% este nota la Evaluarea 
Naţională şi 20% media anilor de gimnaziu. La presiunea părinţilor, profesorii dau note mari elevilor 
şi copiii tind să aibă o părere supraevaluată despre cunoştinţele lor. Cum la un liceu din Galaţi sunt 
cazuri în care media anilor este de 9,50 şi nota la Evaluare este de 2,50”, spune şi Ştefan Vlaston, 
preşedintele Asociaţiei EDU CER. De aceeaşi părere este şi Luminiţa Costache care consideră că 
şansele celor din Bucureşti nu sunt afectate de venirea celor din provincie. „Practic, au contat 
rezultatele la Evaluarea Naţională mai mult. Deci această diferenţă a fost atenuată pentru că a contat 
într-o proporţie mai mare ce-au făcut la examen decât ce-au făcut în timpul şcolii. N-aş spune că 
şansele celor din Bucureşti sunt diminuate de venirea celor din provincie, ci sunt afectate strict de 
prestanţa lor”, a menţionat specialista. Aceasta a mai afirmat faptul că o diversitate între elevii din 
Capitală şi cei din provincie este foarte benefică, atât pentru cei consideraţi mai buni, cât şi pentru 
cei care sunt consideraţi puţin mai în urmă, dar care progresează mai rapid într-o astfel de clasă. „O 
astfel de mixare între Capitală şi provincie este cea potrivită”, a mai adăugat aceasta.  ; 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 
REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ 2017. ADMITEREA la liceu - Edu.ro 
http://evz.ro/admiterea-in-invatamantul-liceal.html 
 
Astăzi are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a 
care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 
Mâine, 13 iulie, se vor afișa în unitățile de învățământ gimnazial listele cu absolvenții repartizați 
proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din 
județ/municipiul București. Are loc, totodată, afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților 
repartizați în liceul respectiv 
13-17 iulie - Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați; 
19-21 iulie - Rezolvarea de către comisiile de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa 
computerizată de repartizare. 



Cea de-a doua etapă a admiterii în învățământul liceal se va desfășura astfel: 
24 iulie - Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de 
aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; 
4 septembrie - Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; 
4-7 septembrie - Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat 
sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 
metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare; 
8 septembrie - Repartizarea acestor absolvenți. 
 
PUTEREA 
 
Începe concursul de TITULARIZARE, prima probă MIERCURI. Câți candidați sunt înscriși în Capitală 
 
http://www.puterea.ro/educatie/incepe-concursul-de-titularizare-prima-proba-miercuri-cati-
candidati-sunt-inscrisi-in-capitala-158192.html 
 
Un număr de 2.578 de candidați vor participa, miercuri, în Capitală, la proba scrisă a concursului de 
titularizare, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului 
București, Maria Ștefania Manea. 
Afișarea rezultatelor se va face pe 18 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în zilele de 18 și 19 
iulie. 
Rezultatele finale, după contestații, vor fi publicate pe 25 iulie. 
Potrivit metodologiei, lucrarea scrisă se desfășoară începând cu ora 10.00. Candidații vor fi prezenți 
în sala de concurs, cel mai devreme la ora 08.00 și cel mai târziu la ora 09.00. Candidații care nu sunt 
prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După 
primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, 
timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave. 
Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; 
desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Candidații pot avea dicționare pentru 
disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina 'economic, administrativ, 
poștă'. 
Candidații care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, având asupra lor telefoane 
mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanță ori transmițând soluții cu privire la 
subiecte vor fi eliminați din concurs. 
 
Au început înscrierile pentru a doua sesiune a BACALAUREATULUI. Care este calendarul probelor 
http://www.puterea.ro/educatie/au-inceput-inscrierile-pentru-a-doua-sesiune-a-bacalaureatului-
care-este-calendarul-probelor-158189.html 
 
Înscrierile pentru cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat încep marți și se desfășoară 
până vineri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. 
Cei care au promovat examenele de corigențe se pot înscrie pe data de 27 iulie. 
Pe 21 august se va desfășura proba scrisă la Limba și literatura română, pe 22 august - la Limba și 
literatura maternă, pe 23 august - proba obligatorie a profilului, iar pe 24 august - proba la alegere a 
profilului și specializării. 
Între 25 și 28 august vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în Limba română, 
pe 28 august - competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 29 și 30 august - 
competențele digitale, iar în zilele de 30 și 31 august se va face evaluarea competențelor lingvistice 
într-o limbă de circulație internațională. 
Rezultatele vor fi afișate pe 1 septembrie, până la ora 16,00, iar depunerea contestațiilor va avea loc 
în aceeași zi, între orele 16.00 – 20.00. Contestațiile urmează a fi rezolvate între 2 și 5 septembrie, iar 
rezultatele finale vor fi afișate pe 6 septembrie. 
 

http://www.puterea.ro/educatie/incepe-concursul-de-titularizare-prima-proba-miercuri-cati-candidati-sunt-inscrisi-in-capitala-158192.html
http://www.puterea.ro/educatie/incepe-concursul-de-titularizare-prima-proba-miercuri-cati-candidati-sunt-inscrisi-in-capitala-158192.html
http://www.puterea.ro/educatie/au-inceput-inscrierile-pentru-a-doua-sesiune-a-bacalaureatului-care-este-calendarul-probelor-158189.html
http://www.puterea.ro/educatie/au-inceput-inscrierile-pentru-a-doua-sesiune-a-bacalaureatului-care-este-calendarul-probelor-158189.html


 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
 
CLICK 
 
ZIARUL FINANCIAR 
 
GÂNDUL 
 
 
Au picat BAC-ul pentru că au avut semne distinctive pe lucrări. Ministrul Educaţiei a luat însă o 
decizie-surpriză 
http://www.gandul.info/stiri/au-picat-bac-ul-pentru-ca-au-avut-semne-distinctive-pe-lucrari-
ministrul-educatiei-a-luat-insa-o-decizie-surpriza-16582951 
 
Lucrările la Istorie a celor doi elevi din Dâmboviţa, eliminaţi de la examenul de bacalaureat, sunt 
autentice, fiind redactate de cei doi candidaţi în timpul probei de examen fără alte intervenţii 
ulterioare, însă va fi menţinută eliminarea de la evaluare pentru că „prezintă semne distinctive”. 
Ministrul Educaţiei a mai luat, însă, o decizie în ce îi priveşte pe cei doi elevi. Ambii candidaţi vor 
putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Măsura a fost luată cu 
toate că, potrivit legii, odată ce un elev este eliminat de la Bacalaureat, el nu se mai poate înscrie la 
următoarele două sesiuni. 
O echipă de control din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale a efectuat vineri şi luni o serie de 
verificări la Centrul zonal de evaluare constituit la Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din Bucureşti, 
respectiv la centrele de examen organizate la Liceul Teoretic „Goga Ionescu” din Titu şi Colegiul 
Naţional „I.L. Caragiale” din Moreni, ambele din judeţul Dâmboviţa. 
Conform unui comunicat de presă al Ministerului, verificările au vizat respectarea prevederilor legale 
privind eliminarea din examen a doi candidaţi din judeţul Dâmboviţa ale căror lucrări au fost trimise 
spre evaluare în municipiul Bucureşti. 
Mai exact, cei doi elevi au fost eliminaţi după ce acelaşi profesor corector a considerat că pe lucrările 
lor sunt două scrisuri diferite şi că s-a încercat fraudarea probei. 
„În urma analizei documentelor puse la dispoziţie, echipa de control apreciază că cele două lucrări au 
toate aparenţele unor lucrări autentice, redactate de cei doi candidaţi în timpul probei de examen 
fără alte intervenţii ulterioare, însă prezintă semne distinctive ce constau în scrierile/grafiile total 
diferite folosite în redactarea lor”, se precizează în comunicatul Ministerului Educaţiei. 
Conform articolului 56, punctul 5 din Anexa 2 a ordinului de ministru nr. 4799/2010, „înscrierea 
numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne 
distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. 
Propunerea de anulare se poate face atât în centrul de examen, cât şi în centrul de evaluare, de către 
persoanele din comisie care sesizează semnele distinctive, iar decizia se ia de către preşedintele 
comisiei, după consultare cu comisia judeţeană/a municipiului Bucureşt”. 
Astfel, ministrul Educaţiei Naţionale a decis menţinerea pentru ambii candidaţi a eliminării din 
examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, la proba scrisă la disciplina „Istorie”. 
Pe de altă parte, vor fi recunoscute notele obţinute de ambii candidaţi la celelalte două discipline de 
examen. 
Ministrul Educaţiei a mai luat, însă, o decizie în ce îi priveşte pe cei doi elevi. Ambii candidaţi vor 
putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Măsura a fost luată cu 
toate că, potrivit legii, odată ce un elev este eliminat de la Bacalaureat, el nu se mai poate înscrie la 
următoarele două sesiuni. 
Doi elevi au picat proba la Istorie a examenului de bacalaureat, după ce acelaşi profesor corector a 
considerat că pe lucrările lor sunt două scrisuri diferite şi că s-a încercat fraudarea probei. 
Părinţii elevilor eliminaţi au depus câte un memoriu în acest sens la Ministerul Educaţiei. 
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„Din câte imi dau seama, odată ce aceste lucrări au ajuns la primul evaluator, care a avut aceste 
suspiciuni, lucrarea nu a mai ajuns la cel de al doilea, iar comisia a luat decizia de a anula lucrările. 
Puteau să solicite un control asupra legalităţii desfăşurării examenului, dacă s-ar fi constatat în urma 
probelor acest lucru, se putea anula examenul şi ulterior. Această decizie a fost luată pe baza unei 
prezumţii de vinovăţie.(...)Aceşti copii meritau o şansă. Elevii, când s-au văzut eliminaţi din examen, 
au fost la mine în primul minut, după care au depus un memoriu la Ministerul Educaţiei. Fetei de la 
Titu i s-a făcut rău după ce a ieşit de la mine din birou, a fost luată cu Salvarea”, declara inspectorul 
general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Sorin Ion. 
Sorin Ion a afirmat că dacă nu se va face dreptate pentru aceşti elevi, el va cere să fie anchetat de 
corpul de control pentru a demonstra buna desfăşurare a examenului de bacalaureat. 
„Dacă măsura dispusă şi decizia de anulare a lucrărilor rămâne definitivă, mă văd nevoit ca eu însumi 
să cer să fiu controlat de către corpul de control, pentru că o astfel de decizie ar putea implica în mod 
obligatoriu, o complicitate din partea comisie. Iar pentru activitatea comisiei, eu garantez că nu s-a 
întămplat nimic ilegal în timpul examenului. Şi garantez şi pentru colegii mei care au fost preşedinţii 
centrelor de examen”, a explicat inspectorul general. 
 
HOTNEWS 
Titularizare 2017: Miercuri - proba scrisa la titularizare; peste 27.000 de candidati asteptati la 
concurs 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21887494-titularizare-2017-miercuri-proba-scrisa-titularizare-
peste-27-000-candidati-asteptati-concurs.htm 
 
Proba scrisa a concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in 
invatamantul preuniversitar se va desfasura miercuri, in 88 de centre, fiind asteptati sa participe 
27.556 de candidati, in crestere comparativ cu anul trecut (26.586 de candidati).  
 
Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, citat de Agerpres, dintre acestia, 3.904 candidati 
sunt absolventi de invatamant superior, scoli postliceale si licee pedagogice din promotia curenta. 
Acestia isi pot valida fisele de inscriere pana in dimineata zilei de 12 iulie, ora 9,00. 
 
La nivel national sunt disponibile 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe 
perioada nedeterminata (titularizabile), cu 508 mai multe decat anul trecut (4.422). Dintre acestea, 
2.861 sunt in mediul urban si 1.691 in mediul rural. 
In Capitala, 2.578 de candidati vor participa la proba scrisa a concursului de titularizare, a declarat 
pentru Agerpres purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Maria 
Stefania Manea. 
 
Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata vizeaza urmatoarele 
discipline/specializari: educatori/profesori pentru invatamant prescolar in limba romana (1.198), 
invatatori/profesori pentru invatamant primar in limba romana (1.089), muzica instrumentala (274) 
si educatie fizica si sport (236). Cei mai multi candidati inscrisi sunt la: limba si literatura 
romana/pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita 
de copii (5.002), limba si literatura romana/elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica 
generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar (3.755), limba si literatura romana (2.495), 
educatie fizica si sport (2.378) si limba si literatura engleza (1.754). 
 
Pentru angajare pe perioada determinata (suplinire) au fost publicate 58.486 de posturi 
didactice/catedre vacante si rezervate (31.782 in mediul urban si 26.704 in mediul rural). In 2016 au 
fost disponibile 45.570 de posturi. 
 
Pentru sustinerea probei scrise, candidatii vor fi prezenti in sala de concurs cel mai devreme la ora 
8,00 si cel mai tarziu la ora 9,00, inainte de comunicarea subiectelor. Dupa primirea subiectelor, 
durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce poate fi depasit cu 1 - 2 ore doar in cazul 
candidatilor cu deficiente (in acest an s-au inscris 24). Subiectele, traducerea acestora in limbile 
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minoritatilor nationale si baremele de evaluare pentru cele 115 discipline de concurs sunt asigurate 
de Centrul National de Evaluare si Examinare si vor fi publicate, dupa sustinerea probei scrise, pe 
site-ul subiecte2017.edu.ro. Lucrarile scrise vor fi evaluate in 11 centre organizate la nivel national. 
 
Primele rezultate vor fi afisate in data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul 
http://titularizare.edu.ro. 
 
Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene in zilele de 18 iulie, dupa afisarea 
rezultatelor, pana la ora 21,00, respectiv 19 iulie, pana la ora 15,00. Rezultatele finale se afiseaza la 
sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul dedicat in data de 25 iulie. 
 
Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum 
nota 7 atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului. 
Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 
atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului. 
 
Repartizarea candidatilor pentru angajare pe perioada nedeterminata se realizeaza in sedinte publice 
organizate de inspectoratele scolare in data de 26 iulie. 
 
Cadrul normativ care reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a 
posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, precum si 
programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe titularizare.edu.ro. 

 
Mediafax 
Titularizare 2017: Miercuri are loc proba scrisă a examenului de titularizare. Cinci candidaţi s-au 
înscris pe un loc 
http://www.mediafax.ro/social/titularizare-2017-miercuri-are-loc-proba-scrisa-a-examenului-de-
titularizare-cinci-candidati-s-au-inscris-pe-un-loc-16583322 
 
Miercuri, de la ora 10.00, are loc, în 88 de centre, proba scrisă a examenului de titularizare, pentru 
susţinerea acestei evaluări înscriindu-se 27.556 de candidaţi, Ministerul Educaţiei punând la 
dispoziţia lor aproape 5.000 de locuri. 
Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 
8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor, 
durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit cu una, două ore doar în 
cazul candidaţilor cu deficienţe (în acest an s-au înscris 24). 
Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 
115 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi 
publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte2017.edu.ro. 
„Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 27.556 de candidaţi, în creştere comparativ cu anul 
trecut (26.586 de candidaţi). Dintre aceştia, 3.904 candidaţi sunt absolvenţi de învăţământ superior, 
şcoli postliceale şi licee pedagogice din promoţia curentă. Aceştia îşi pot valida fişele de înscriere 
până în dimineaţa zilei de miercuri, ora 9:00”, conform Ministerului Educaţiei. 
La nivel naţional sunt disponibile 4.930 de posturi didactice pentru angajare pe perioadă 
nedeterminată (titularizabile), cu 508 mai multe decât anul trecut (4.422). Dintre acestea, 2.861 de 
catedre vacante sunt în mediul urban şi 1.691 în mediul rural. 
„Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele 
discipline sau specializări: educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.198), 
învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (1.089), muzică instrumentală (274) 
şi educaţie fizică şi sport (236). Dintre disciplinele cu cei mai mulţi candidaţi înscrişi menţionăm Limba 
şi literatura română/pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în 
grădiniţa de copii (5.002), limba şi literatură română/elemente de pedagogie şcolară şi elemente de 
didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar (3.755), limba şi literatura română 
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(2.495), educaţie fizică şi sport (2.378) şi limba şi literatura engleză (1.754)”, arată reprezentanţii 
instituţiei. 
Pentru angajare pe perioadă determinată (suplinire) au fost publicate 58.486 de posturi 
didactice/catedre vacante şi rezervate (31.782 în mediul urban şi 26.704 în mediul rural). În 2016 au 
fost disponibile 45.570 de posturi. 
Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre organizate la nivel naţional. 
Primele rezultate vor fi afişate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-
ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele 
de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 15:00. 
Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul dedicat în data de 
25 iulie. 
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum 
nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. 
Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 
atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. 
Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeteminată se realizează în şedinţe publice 
organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie. 
Anul trecut, rata de promovare a titularizării a fost de 44,43%, în creştere cu aproape 7 procente faţă 
de anul 2015, când a fost de 37,55%. În total, au fost transmise spre evaluare lucrările a peste 20.000 
de candidaţi, dintre care 71 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare din motive legate de 
nerespectarea metodologiei de concurs. 
 
 
NEWS.RO 
 
Aproape 113.000 de elevi vor afla miercuri în ce liceu vor învăţa din clasa a IX-a, după prima 
repartizare computerizată. Peste 27.700 nu s-au înscris pentru acestă etapă 
https://www.news.ro/social/aproape-113-000-de-elevi-vor-afla-miercuri-in-ce-liceu-vor-invata-din-
clasa-a-ix-a-dupa-prima-repartizare-computerizata-peste-27-700-nu-s-au-inscris-pentru-acesta-
etapa-1922400012002017070617080947 
 
Aproape 113.000 de elevi vor afla miercuri în ce liceu vor învăţa din clasa a IX-a, după prima 
repatizare computerizată organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Peste 27.700 de candidaţi din 
totalul celor 140.706 eligibili nu s-au înscris pentru această etapă, potrivit datelor obţinute de 
News.ro 
Ponderea mediilor peste 5 la Evaluarea Naţională a fost la 77%, în urma soluţionării contestaţiilor. 
Rata de participare la Evaluarea Naţională a fost de 97,1% cu 140.712 candidaţi prezenţi dintr-un 
total de 144.929 înscrişi, iar şase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă. 
Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului, pot să completeze fişele de opţiuni 
pentru admiterea în clasa a IX - a elevii care au participat la examen, dar nu cei eliminaţi pentru 
fraudă. Astfel, au fost eligibili pentru înscrierea la repartizarea computerizată 140.706 candidaţi. Dar, 
ca în fiecare an, numărul celor care au completat fişele de înscriere a fost cu cateva zeci de mii mai 
mic. Astfel, în 2017 s-au înscris pentru a fi repartizaţi aproape 113.000 candidaţi  din cei 140.706 de 
candidaţi eligibili 
Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea 
Naţională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere 
de 20%). 
Anul trecut, procentul absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut medii peste 5 la Evaluarea 
Naţională a fost 75,1%. 
În 2016, primele zele licee după media de admitere au fost:Colegiul Naţional "Sfantul Sava" din 
Bucureşti - ultima medie de admitere: 9,56 , iar  prima medie de admitere 10, Colegiul Naţional de 
Informatică "Tudor Vianu" din Bucureşti - ultima medie de admitere: 9,56, iar prima medie de 
admitere 10, Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti - ultima medie de admitere: 9,54, iar  
prima medie de admitere: 10, Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" din Bucureşti - ultima medie de 
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admitere: 9,49, iar prima medie de admitere: 10, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" din Constanţa 
-  ultima medie de admitere: 9,47, iar prima medie de admitere:10, Colegiul Naţional "Gheorghe 
Şincai" din Bucureşti - ultima medie de admitere: 9,42 iar prima medie de admitere: 9,96, Liceul 
Teoretic "Ovidius" din Constanţa - ultima medie de admitere: 9,32 , iar prima medie de admitere: 
9,99, Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara - ultima medie de admitere: 9,31, iar prima medie de 
admitere: 9,98,  Colegiul Naţional din Iaşi - ultima medie de admitere : 9,27, iar prima medie de 
admitere: 10 şi  Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" din Craiova - ultima medie de admitere: 9,19, iar  
prima medie de admitere:10. 
 
Agerpres 
Miercuri - proba scrisă la titularizare; peste 27.000 de candidați, așteptați la concurs 
https://www.agerpres.ro/social/2017/07/12/miercuri-proba-scrisa-la-titularizare-peste-27-000-de-
candidati-asteptati-la-concurs-07-30-44 
 
Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 
învățământul preuniversitar se va desfășura miercuri, în 88 de centre, fiind așteptați să participe 
27.556 de candidați, în creștere comparativ cu anul trecut (26.586 de candidați). 
 
Potrivit unui comunicat al MEN, dintre aceștia, 3.904 candidați sunt absolvenți de învățământ 
superior, școli postliceale și licee pedagogice din promoția curentă. 
La nivel național sunt disponibile 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe 
perioadă nedeterminată (titularizabile), cu 508 mai multe decât anul trecut (4.422). Dintre acestea, 
2.861 sunt în mediul urban și 1.691 în mediul rural. 
În Capitală, 2.578 de candidați vor participa la proba scrisă a concursului de titularizare, a declarat, 
pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Maria 
Ștefania Manea. 
Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele 
discipline/specializări: educatori/profesori pentru învățământ preșcolar în limba română (1.198), 
învățători/profesori pentru învățământ primar în limba română (1.089), muzică instrumentală (274) 
și educație fizică și sport (236). Cei mai mulți candidați înscriși sunt la: limba și literatura 
română/pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița 
de copii (5.002), limba și literatură română/elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică 
generală aplicate disciplinelor din învățământul primar (3.755), limba și literatura română (2.495), 
educație fizică și sport (2.378) și limba și literatură engleză (1.754). 
Pentru angajare pe perioadă determinată (suplinire) au fost publicate 58.486 de posturi 
didactice/catedre vacante și rezervate (31.782 în mediul urban și 26.704 în mediul rural). În 2016 au 
fost disponibile 45.570 de posturi. 
Pentru susținerea probei scrise, candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai devreme la ora 
8,00 și cel mai târziu la ora 9,00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor, 
durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit cu 1 — 2 ore doar în cazul 
candidaților cu deficiențe (în acest an s-au înscris 24). Subiectele, traducerea acestora în limbile 
minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 115 discipline de concurs sunt asigurate 
de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe 
site-ul subiecte2017.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre organizate la nivel național. 
Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-
ul http://titularizare.edu.ro. 
Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene în zilele de 18 iulie, după afișarea 
rezultatelor, până la ora 21,00, respectiv 19 iulie, până la ora 15,00. Rezultatele finale se afișează la 
sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul dedicat în data de 25 iulie. 
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum 
nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul 
postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum 
nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului. 
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Repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice 
organizate de inspectoratele școlare în data de 26 iulie. 
Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a 
posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, precum și 
programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe titularizare.edu.ro. 
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