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ADEVĂRUL 
 
Calendarul simulărilor pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat a fost publicat de Ministerul 
Educaţiei 
 
adev.ro/p3gzir 
 
Calendarul simulărilor pentru examenele naţionale pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a şi a XII-a a fost 
publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). Astfel, în perioada 5-7 martie 2018, se vor susţine 
simulările pentru Evaluarea Naţională de către şcolarii din ultimul an de gimnaziu, iar în intervalul 19-
22 martie va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat pentru 
liceenii din anii terminali. 
Sunt aşteptaţi să participe cei aproape 500.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a, a mai 
transmis MEN. Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor 
susţine la finalul celor două cicluri de învăţământ, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această 
etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare la 
examenele propriu-zise. Calendarul Simulărilor Calendarul simulării pentru Evaluare Naţională  are 
următoarea configuraţie: 5 martie - Limba şi literatura română, 6 martie - Matematică, 7 martie - 
Limba şi literatura maternă, 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise din 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p3gzir


cadrul examenului naţional de Bacalaureat se va desfăşura după următorul program (comun pentru 
clasele a XI-a şi a XII-a): 19 martie - Limba şi literatura română/E)a), 20 martie - Limba şi literatura 
maternă/E)b) şi 21 martie - proba obligatorie a profilului/E)c).  Proba la alegere a profilului şi 
specializării/ E)d) se va derula joi, 22 martie şi va fi susţinută exclusiv de elevii clasei a XII-a.  
Rezultatele obţinute vor fi comunicate elevilor în data de 30 martie. Subiectele sunt elaborate de 
către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe 
www.subiecte.edu.ro, şi sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe 
temele prevăzute în programa de examen şi parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi 
realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel 
naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. Rezultatele 
vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la 
nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor 
măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte. 
 
Vineri este ultima zi de înscrieri pentru sesiunea din vară a Bacalaureatului 
 
adev.ro/p3gznq 
 
Vineri este ultima zi în care elevii claselor a XII-a se pot înscrie pentru prima sesiune a Bacalaureatului 
din 2018. În premieră, în acest an, candidaţii vor susţine competenţele lingvistice şi digitale în luna 
februarie, spre deosebire de anii trecuţi când erau susţinute în vară, chiar înainte de probele scrise. 
Pentru a se înscrie la prima sesiune a Bac-ului, elevii trebuie să depună la unitatea de învăţământ 
unde studiază o cerere tip (pe care o vor primi de la secretariatul liceului), copie după cartea de 
identitate şi a certificatului de naştere în intervalul 29 ianuarie-2 februarie. Absolvenţii promoţiilor 
anterioare care vor să susţină examenul trebuie să mai aducă: trei fotografii tip ¾, o copie după foaia 
matricolă şi copii ale certificatelor de competenţe lingvistice şi digitale. Nu au voie să se înscrie la 
această sesiune cei care au încercat să fraudeze examenul anul trecut. Calendarul Bacalaureatului a 
fost modificat Competenţele vor fi susţine în perioada 12—22 februarie. Astfel, în zilele de 12 şi 13 
februarie se va desfăşura proba orală la Limba Română, între 14-15 februarie va avea loc proba orală 
la Limba Maternă, iar în zilele de 16, 19 şi 20 februarie vor fi evaluate competenţele digitale. În 
intervalul 21-22 februarie, candidaţii vor fi evaluaţi la o limbă de circulaţie internaţională. Proba orală 
de competenţe lingvistice la Română constă în două exerciţii, ambele vizând anumite abilităţi de 
Comunicare. Primul pune accent pe aplicarea unor noţiuni teoretice pe un text la prima vedere, 
ficţional non-ficţional. Pentru acest exerciţiu, candidaţii trebuie să înveţe tipologia textelor, 
elementele situaţiei de comunicare (emiţător, receptor, mesaj, canal, cod, context) şi stilurile 
funcţionale (ştiinţific, juridic- administrativ, publicistic, beletristic şi colocvial). Al doilea exerciţiu ţine 
de capacitatea de argumentare: candidaţii trebuie să îşi exprime opinia în legătură cu un subiect din 
textul primit. Proba de evaluare a competenţelor digitale se desfăşoară în laboratoarele de 
Informatică din fiecare unitate şcolară. Evaluarea are în vedere testarea cunoştiinţelor legate de 
conceptele de bază privind sistemele de calcul, precum şi de utilizare a computerului, a sistemelor de 
operare, procesoarelor de texte şi de calcul tabular, respectiv a Internetului. La evaluarea 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, elevii pot alege oricare limbă 
modernă studiată în liceu. Testarea constă în trei tipuri de probe: scrisă, orală şi înţelegerea unui 
text. Orice obiect în sala de examen, în afară de pixul cu cerneală albastră şi eventual o sticlă cu apă, 
este strict interzis. În urma susţinerii acestor probe, candidaţii nu vor primi o notă, ci un calificativ, 
care arată doar nivelul lor de cunoaştere. Ele nu vor influenţa media de la Bacalaureat, care este 
calculată numai din notele obţinute la probele scrise. Acestea vor începe din data de 25 iunie, cu 
proba scrisă la Română. Pe 26 iunie va avea loc proba scrisă la Limba Maternă, urmată pe 27 iunie de 
proba scrisă obligatorie a profilului (Matematică la Profilul Real, Istorie la Uman). Pe 28 iunie se va 
desfăşura proba scrisă la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate, înainte de contestaţii, 
vor fi afişate pe 4 iulie. În data de 9 iulie vor fi afişate rezultatele finale. 
 
 

http://adev.ro/p3gznq


 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
PUTEREA 

Guvernul a STABILIT SPORURI în Educație. Care sunt condițiile 

http://www.puterea.ro/educatie/guvernul-a-stabilit-sporuri-in-educatie-care-sunt-conditiile-
163749.html 
Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri în învăţământ. Prin acest act 
normativ se stabilesc cinci categorii de limite în funcţie de condiţiile periculoase sau vătămătoare 
de muncă în care personalul din domeniu îşi desfăşoară activitatea, a declarat premierul Viorica 
Dăncilă. 

"Un alt punct pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi se referă la aprobarea Regulamentului-cadru 
privind sporuri din învăţământ, prin acest act stabilindu-se cinci categorii de limite de sporuri în 
funcţie de condiţiile periculoase sau vătămătoare de muncă în care cei din acest domeniu îşi 
desfăşoară activitatea", a spus premierul, în deschiderea şedinţei de Guvern. 

Cuantumul sporului pentru condiții de muncă se stabileşte prin aplicarea unei cote procentuale 
asupra salariului de bază, cu valori cuprinse între 5 și 15% din salariul de bază, în funcție de criteriile 
specifice pentru fiecare categorie în parte și corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste locuri de 
muncă, cu respectarea prevederilor Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. 

Sporurile pentru condiții de muncă se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, 
expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile 
de muncă respective, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de 
venituri și cheltuieli aprobat. 

La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă trebuie avute în vedere o serie de condiții, 
printre care existența concomitentă a mai multor factori de risc, durata de expunere la acţiunea 
acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici și mecanismul de acțiune a acestora 
asupra organismului. 

De asemenea, vor fi luate în calcul condițiile de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții 
nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații, praf, radiații, vapori, aburi, condițiile de 
muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de 
îmbolnăvire, precum și structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă. 

Nominalizarea personalului care beneficiază de acest spor, fără depășirea procentului prevăzut în 
prezentul regulament, este făcută de conducătorul ierarhic şi se aprobă de consiliul de administrație, 
cu consultarea organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector 
de activitate învățământ sau a reprezentațiilor salariaților la nivel de unitate/instituție acolo unde nu 
există sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017. 

Unităţile și instituțiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi 
organizatorice care să conducă la desfășurarea activităților în condiţii de muncă optime, în termen de 
cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condițiilor de muncă. 

De asemenea, unităţile/instituțiile din sistemul de învăţământ trebuie să efectueze periodic 
măsurători la locurile de muncă în timpul desfășurării activităților (aceste perioade nu pot fi mai mari 
de șase luni). În același timp, personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă 
periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina 
muncii, conform legislaţiei în vigoare., se arată în comunicatul Guvernului. 

Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare de muncă se face cu încadrarea în 
sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/guvernul-a-actualizat-regimul-de-acordare-a-sporurilor-pentru-conditii-de-munca-in-invatamant


 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Elevii și preșcolari intră azi în vacanța intersemestrială. Când se reiau cursurile 

http://romanialibera.ro/social/elevii-si-prescolari-intra-azi-in-vacanta-intersemestriala-cand-se-
reiau-cursurile-708190 
 
Elevii şi prescolarii intră vineri în vacanţa intersemestrialî, urmând să se întoarcă la cursuri pe 12 
februarie, când va începe semestrul al doilea. Tot pe 12 februarie, elevii de clasa a XII-a încep 
probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. 

Potrivit ordinului ministrului Educaţiei privind structura acestui an şcolar, primul semestru se încheie 
vineri, 2 februarie 2018, când elevii intră în vacanţa intersemestrială, iar semestrul al doilea va începe 
pe 12 februarie şi se va încheia pe 15 iunie. 

Următoarea vacanţă, cea de primăvară, va fi între 31 martie şi 10 aprilie, iar vacanţa de vară începe 
pe 16 iunie şi se încheie pe 9 septembrie. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar 
se încheie pe 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, pe 8 iunie. 

Pe 12 februarie, când elevii se întorc la şcoală după vacanţa intersemestrială, vor începe şi probele 
orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, iar examenele scrise se vor desfăşura începând din 25 
iunie, conform calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie, cu proba de 
evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Proba va 
continua în data de 13 februarie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este 
programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va 
desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C). 
Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si 
literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, 
miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) – se va 
desfăşura vineri, 28 iunie. Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 
12:00) şi este urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00). Între 5 şi 8 iulie vor fi 
soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie. 

Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 7 - 24 mai. 

CLICK 

LIBERTATEA 

ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 

Numărul mic de elevi ar putea închide 40 de şcoli din Alba 

http://www.gandul.info/stiri/numarul-mic-de-elevi-ar-putea-inchide-40-de-scoli-din-alba-
16967313 
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