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ADEVĂRUL 

25 iulie este ultima zi în care absolvenţii de liceu pot aplica pentru 
şomaj 
 
adev.ro/otljum 
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25 Iulie este ultima zi în care absolvenţii de liceu (promoţia 2017) se pot înregistra în evidenţele Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) pentru ca, ulterior, să poată beneficia de 
indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 250 de 
lei/lună, indiferent dacă a fost promovat sau nu examenul de Bacalaureat, potrivit unui comunicat emis de 
ANOFM. 
Potrivit Legii nr.76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
persoanele care nu s-au încadrat pe piaţa muncii şi sunt înregistraţi la structurile ANOFM din raza de 
domiciliu/reşedinţă, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă: -  nu urmează o formă de 
învăţământ -  nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 
referinţă în vigoare (500 lei) - doar dacă fac cerere în termen de 60 de zile de la terminarea studiilor 
Absolvenţii sunt aşteptaţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu/reşedinţă. 
Cei care se vor înscrie vor putea beneficia de informare şi consiliere profesională în vederea identificării 
unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, aceştia pot beneficia şi de cursuri de 
formare profesionale gratuite pentru sporirea gradului de absorbţie pe piaţa forţei de muncă.  Actele 
necesare şi cuantumul indemnizaţiei Absolvenţii în vârstă de cel puţin 16 ani, care vor să se înregistreze 
la agenţiile teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, au nevoie de trei documente. Mai 
exact, conform unui comunicat al agenţiei bucureştene pentru ocuparea forţei de muncă, acestea sunt:  - 
actul de identitate (original şi copie) - actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte 
data absolvirii (original şi copie) - o adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic 
sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale. Numărul de absolvenţi care s-au 
înscris pentru a primi un ajutor de şomaj până la data de 12.07.2017 este de 8.768 persoane. 
 

Titularizare 2017. Marţi se afişează rezultatele finale. 20% dintre 
candidaţi au depus contestaţie 
 
adev.ro/otlqwb 
Cei aproximativ 4.000 de candidaţi (20% din totalul evaluaţilor), care au depus contestaţie în urma afişării 
primelor rezultate de la examenul de Titularizare, vor afla notele finale, marţi. Potrivit primelor rezultate, 
care au fost afişate în data de 12 iulie, doar 45, 73% au luat note peste 7, calificativ necesar pentru a 
profesa pe o perioadă nedeterminată. 
La finalizarea etapei de depunere a contestaţiilor la rezultatele obţinut la proba scrisă aproape 4.000 din 
totalul candidaţilor înscrisi, peste 20.000, şi-au contestat notele. Dintre aceştia, 6 (0,16%) candidaţi au luat 
note între 9,50 şi 9,99 la proba scrisă, iar 312 (8,20%) — note între 7,00 şi 9,49.   De asemenea, au depus 
contestaţie 1.488 (39,13%) de candidaţi cu note între 5,00 şi 6,99 şi 1.998 (52,52%) — cu note sub 5. Cele 
mai multe contestaţii au fost depuse în judeţul Mehedinţi — 26,55% şi cele mai puţine la Cluj — 13,52%.   
Din promoţia de absolvenţi ai anului 2017, au fost 3.053 cu note la probă scrisă şi 433 (14,18%) au ales să 
depună contestaţii. Dintre aceştia, 24 (5,54%) sunt candidaţi cu note între 7,00 şi 9,49 şi 176 (40,65%) — 
cu note între 5,00 şi 6,99. Au depus contestaţie şi 233 (53,81%) dintre candidaţii cu note sub 5.   Primele 
rezultate ale examenului de Titularizare s-au afişat pe 12 iulie. Aproximativ 20.000 de candidaţi au susţinut 
proba scrisă, iar dintre aceştia doar 45,73% (în creştere cu 1,30% faţă de anul trecut) au luat note egale cu 
7 sau mai mari, acesta fiind calificativul necesar de care au nevoie dascălii pentru a profesa pe o perioadă 
nedeterminată. Pe tranşe de note s-a înregistrat următoarea distribuţie: 118 candidaţi (0,57%) au obţinut 
nota 10, 9.377 de candidaţi (45,16%) au obţinut note între 7 şi 9,99, iar 6.869 de candidaţi (33,08%) - note 
între 5 şi 6,99. Alţi 4.386 de participanţi (21,12%) s-au situat pe segmentul de note cuprins între 1 şi 4,99. 
Din promoţia curentă, 43,07% de candidaţi (în creştere de la 41,82% în 2016) au obţinut note peste 7, iar 
32,95%, note între 5 şi 6,99.   30 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă, iar lucrările a 5 candidaţi au 
fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectare a metodologiei. 
 

Bani europeni pentru elevii din mediile vulnerabile 
 
adev.ro/otljy2 
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi inspectoratele şcolare judeţene vor putea solicita, începând din 
august, bani europeni pentru acordarea de rechizite şcolare copiilor dezavantajaţi din învăţământul de 
stat preşcolar, primar şi gimnazial, conform unui ghid publicat de autorităţi pe fonduri-ue.ro. 
„Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM 
POAD), din cadrul MDRAPFE, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului 'Precaritate materială 
de bază: lipsa materialelor şcolare, pentru un proiect în valoare de 6,75 milioane euro prin care vor fi 
acordate rechizite şcolare copiilor dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, la 
începutul anului şcolar 2017/2018. În cadrul apelului de proiecte aferent acestui ghid, care va fi deschis în 
sistemul informatic MySMIS2014 la începutul lunii august, solicitantul eligibil este Ministerul Educaţiei 
Naţionale, în parteneriat cu inspectoratele şcolare din întreaga ţară“, se arată în documentul programului. 
Propunerile sau observaţiile se pot transmite până la data de 4 august 2017. „Organizaţiile partenere, 
respectiv inspectoratele şcolare, vor organiza procedura de achiziţie publică, conform prevederilor legale 
aplicabile. Procedura de achiziţie se va organiza pentru furnizarea de materiale şcolare, având transportul 
asigurat până la depozitele puse la dispoziţie de către inspectorate“, menţionează sursa citată. 
Distribuirea către copii se va face la sediul grădiniţelor şi şcolilor, care se vor asigura ca livrarea să nu 
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pună destinatarul final "într-o situaţie de stigmatizare". Pentru copiii preşcolari, rechizitele vor rămâne în 
grădiniţă, urmând să fie folosite de aceştia pentru activităţile de la grupă. Programul Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD) are o alocare totală de peste 518 milioane euro şi 
are în vedere reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete 
alimentare şi mâncare preparată), de materialele şcolare pentru copii, trusouri pentru nou-născuţi, 
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. 
Conform informaţiilor din ghid, din datele Eurostat pentru 2012 rezultă că ponderile cele mai ridicate ale 
copiilor (0-17 ani) care trăiesc în sărăcie se află în România (52,2%).  
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Elevii romani au obtinut cinci medalii si locul I la Olimpiada 
Internationala de Fizica 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21921863-elevii-romani-obtinut-cinci-medalii-locul-olimpiada-
internationala-fizica.htm 
 
Olimpicii romani au obtinut patru medalii de aur si o medalie de argint si la editia din 2017 a Olimpiadei 
Internationale de Fizica, informeaza Ministerul Educatiei. Datorita acestui palmares, Romania a ocupat din nou 
primul loc in Europa si s-a clasat intre primele 5 tari din lume. 
 
 
Medaliile de aur au fost cucerite de Anca Dragulescu, Razvan Octavian Radu (premiat cu argint in 2015), Petru 
Cotrut (elevi la Liceul International de Informatica din Bucuresti) si Andrei Radu (clasa a XI-a/Colegiul National 
"Nicolae Balcescu" din Braila).  
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Medalia de argint i-a revenit lui Sebastian Leontica, elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Petru Rares" din 
Piatra Neamt. 
 
Delegatia Romaniei a fost coordonata de Delia Davidescu (cadru didactic la Liceul International de Informatica din 
Capitala) si Adrian Dafinei (conferentiar universitar doctor la Facultatea de Fizica a Universitatii Bucuresti). 
 
A 48-a editie a Olimpiadei Internationale de Fizica s-a desfasurat in Indonezia (Yogyakarta), in perioada 16-24 
iulie, reunind 424 de concurenti din 88 de tari. 
 

Mediafax 

REZULTATE FINALE EXAMEN TITULARIZARE 2017 | 
Notele se afişează astăzi pe EDU.RO. 18,32% dintre candidaţi au 
depus contestaţii la proba scrisă 

http://www.mediafax.ro/social/rezultate-finale-examen-titularizare-2017-notele-se-afiseaza-astazi-pe-edu-ro-18-
32-dintre-candidati-au-depus-contestatii-la-proba-scrisa-16628527 
 
Marţi se afişează rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, la Titularizare. La examen au participat 
23.815 candidaţi din totalul celor 27.572 înscrişi. 
Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe EDU.RO, pe 25 iulie. 
Din promoţia de absolvenţi ai anului 2017 au fost prezenţi 3.251 de candidaţi, adică 83,29% din cei 3.903 care s-
au calificat pentru a susţine proba. 
Rezultatele vor fi afişate la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. 
 
NEWS.RO 

Rezultatele finale ale concursului de titularizare vor fi afişate 
marţi. Peste 18 la sută dintre candidaţi au contestat notele 

https://www.news.ro/social/rezultatele-finale-ale-concursului-de-titularizare-vor-fi-afisate-marti-peste-18-la-
suta-dintre-candidati-au-contestat-notele-1922400025002017070617105643 
Rezultatele finale ale concursului de titularizare vor fi afişate marţi. Peste 45% dintre candidaţi au obţinut, înaintea 
contestaţiilor, note peste 7 sau egale cu 7, aceasta fiind nota minimă pentru angajarea pe perioadă 
nedeterminată în învăţământul preuniversitar, iar 18,32%, adică peste 3.800 de candidaţi, au contestat notele 
obţinute. 
Potrivit Ministerului Educaţiei, 3.804 (18,32%) din cei 20.763 de candidaţi la concursul de titularizare au cerut 
recorectarea lucrării. Dintre cei 3.804 candidaţi care au contestat rezultatul, 6 (0,16%) aveau note între 9,50 şi 
9,99. Alţi 312 (8,20%) candidaţi aveau note între 7.00 şi 9.49, 1.488 (39,13%) aveau note între 5,00 şi 6,99, iar 
1.998 (52,52%) aveau note sub 5. 
Rata cea mai mare a contestaţiilor a fost de 26,55% în judeţul Mehedinţi, urmat de 13,52% judeţul Cluj. 
De asemenea, din cei 20.763 de candidaţi care au fost notaţi la proba scrisă, 3.053 sunt din promoţia curentă. 
Ponderea celor care au contestat nota la proba scrisă din promoţia curentă a fost de 14,18%, adică 433 candidaţi. 
Din totalul celor 433 candidaţi care au depus contestaţie, 24, adică 5,54%, au avut note între 7.00 şi 9.49, iar 176, 
respectiv 40,65% au avut note cuprinse între 5,00 şi 6,99. Alţi 233 de candidaţi care au contestat rezultatul la 
proba scrisă, adică 53,81%, au note sub 5. 
În Bucureşti au fost 1.881 de candidaţi notaţi la proba scrisă, iar 342 , adică 18,18%, au contestat notele primite. 
Marţi vor fi afişate rezultatele la contestaţii şi totodată rezultatele finale ale concursului de titularizare din acest an. 
Înaintea formulării contestaţiilor, peste 45% dintre candidaţii la concursul de titularizare au obţinut note peste 7 
sau egale cu 7, aceasta fiind nota minimă pentru angajarea pe perioadă nedeterminată în învăţământul 
preuniversitar. Peste 21% dintre candidaţi au luat note cuprinse între 1 şi 4,99, potrivit Ministerului Educaţiei. 
Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 (interval 7 - 10) s-a înregistrat în judeţul Cluj (58,81%), iar 
cel mai scăzut, în judeţul Giurgiu (24,06%). 
La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 
din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 23.816 candidaţi. 2.972 de candidaţi s-au retras din concurs din 
motive personale sau medicale, 30 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă, iar lucrările a 5 candidaţi au fost 
anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei. 
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) 
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 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la 
proba practică/inspecţia specială în profilul postului. 

http://titularizare.edu.ro/
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Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 
sesiunea 2017, au fost publicate 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă 
nedeterminată, respectiv 58.486 pentru angajare pe perioadă determinată. 
 
 

Agerpres 

MEN: România - patru medalii de aur și una de argint la 
Olimpiada Internațională de Fizică, primul loc în Europa 

https://www.agerpres.ro/social/2017/07/24/men-romania-patru-medalii-de-aur-si-una-de-argint-la-olimpiada-
internationala-de-fizica-primul-loc-in-europa-18-49-19 
 
România a ocupat primul loc în Europa și s-a clasat între primele 5 țări din lume la Olimpiada Internațională de 
Fizică, elevii români cucerind patru medalii de aur și una de argint, a informat luni Ministerul Educației Naționale. 
 
Au luat medalii de aur Anca Drăgulescu, Răzvan Octavian Radu și Petru Cotruț (elevi la Liceul Internațional de 
Informatică din București) și Andrei Radu (clasa a XI-a, Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" din Brăila), 
precizează MEN, într-un comunicat transmis AGERPRES. 
Medalia de argint a fost câștigată de Sebastian Leontică, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național "Petru Rareș" 
din Piatra Neamț. 
Potrivit MEN, delegația României a fost coordonată de Delia Davidescu (cadru didactic la Liceul Internațional de 
Informatică din Capitală) și Adrian Dafinei (conferențiar universitar doctor la Facultatea de Fizică a Universității 
București). 
Olimpiada Internațională de Fizică de anul acesta s-a desfășurat în Indonezia (Yogyakarta), în perioada 16 — 24 
iulie, reunind 424 de concurenți din 88 de țări. 
Lotul olimpic revine marți în țară. 
 
EDUMANAGER.RO 
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