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ADEVĂRUL 
 
Şcoală Legea Manualui Unic a trecut de Camera Deputaţilor 
 
adev.ro/p5w4mb 
 
Deputaţii au votat, marţi, cu 191 voturi "pentru", 97 "împotrivă" şi trei abţineri, Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactică şi Pedagogică se transformă în societate pe 
acţiuni. Aceasta va avea sarcina a realiza manualele şcolare obligatorii. Camera Deputaţilor este for 
decizional. 
Actul normativ are ca obiect de reglementare înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - 
S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică". Editura Didactică şi 
Pedagogică trece din coordonarea în subordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, scrie Agerpres. 
Capitalul social al acestei societăţi este deţinut integral de statul român, fiind evaluat la 1.726.446 lei. 
Societatea are drept scop editarea manualelor şcolare obligatorii, conform Legii Educaţiei Naţionale. 
Calendarul evaluării proiectelor de manuale şcolare   elaborarea proiectelor de manuale şcolare - 19 
decembrie 2017 - 5 martie 2018 depunerea proiectelor de manuale la Registratura MEN, care le va 
transmite către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) în vederea evaluării - 6-19 martie 
2018 evaluarea proiectelor de manuale şcolare şi comunicarea rezultatelor -  20 martie - 10 aprilie 
2018 depunerea la Registratura MEN a eventualelor contestaţii (în 48 de ore  de la comunicarea 
rezultatelor) - 11 - 12 aprilie 2018 soluţionarea contestaţiilor prin organizarea procesului de 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p5w4mb


reevaluare a proiectelor de manuale şcolare şi comunicarea rezultatelor definitive - 13 aprilie - 4 mai 
2018  avizarea proiectelor de manuale şcolare - 7 - 11 mai 2018 Sesiunea de evaluare a proiectelor de 
manuale şcolare vizează 140 de titluri pentru disciplinele din trunchiul comun pentru ciclul primar, 
respectiv 111 titluri pentru ciclul gimnazial.  Evaluarea fiecărui proiect de manual şcolar este făcută 
de către trei evaluatori cooptaţi (cadre didactice din învăţământul preuniversitar) şi de un specialist 
extern în domeniul ştiinţe ale educaţiei, iar procesul este confidenţial pentru toate persoanele 
implicate, până în momentul comunicării rezultatelor finale.  Un proiect de manual şcolar este 
declarat admis din punct de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice atunci 
când întruneşte minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile. Toate proiectele de manuale 
şcolare declarate admise în urma încheierii sesiunilor de evaluare şi de reevaluare sunt supuse unui 
proces de avizare ştiinţifică realizată de câte un specialist extern (cadru didactic din învăţământul 
superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care se propune fiecare proiect de manual şcolar), 
mai precizează Ministerul Educaţiei. O iniţiativă vehement criticată Cadre didactice din mediul 
preunivesitar şi universitar, cât şi alţi specialişti din mediul educaţional, se arată îngrijoraţi de 
posibiltatea existenţei unui singur manual pentru fiecare materie în parte pentru că ne întoarce la 
sistemul rigid din comunism. 
 
 
Ministerul Educaţiei a reconfigurat calendarul olimpiadelor naţionale la Matematică, Fizică, 
Informatică şi Chimie 
 
adev.ro/p5wg7i 
 
Ministerul Educaţiei a reconfigurat calendarul olimpiadelor naţionale la Matematică, Fizică, 
Informatică şi Chimie şi a aprobat suplimentarea locurilor cu 10%. Modificarea s-a făcut la solicitarea 
premierului şi după ce reprezentanţii părinţilor au fost consultaţi, transmite instituţia într-un 
comunicat de presă. Concret, „în cazul în care un elev ajunge în situaţia în care doreţte să participe la 
două baraje programate în aceeaşi zi, vom asigura decalarea celor două baraje, astfel încât elevul să 
poată participa la ambele”, arată Ministerul Educaţiei.    Biologie:   02.04.2018 - Proba experimentală 
03.04.2018 - Proba teoretică 05.04.2018 - Proba de baraj   Matematică:   04.04.2018 - Proba practică 
06.04.2018 - Proba de baraj   Fizică:   02.04.2018 - Proba experimentală 03.04.2018 - Proba teoretică 
05.04.2018 - Proba de baraj   Informatică (gimnaziu):   05.04.2018 - Proba practică 06.04.2018 - Proba 
de baraj   Chimie:   04.04.2018 - Proba practică 05.04.2018 - Proba experimentală 06.04.2018 - Proba 
de baraj   De ce au fost suplimentate locurile cu 10%   „În acelaşi timp, având în vedere rezultatele 
deosebite obţinute la olimpiadele la nivel naţional şi internaţional la disciplinele Matematică, Fizică, 
Chimie, Biologie şi Informatică, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat suplimentarea locurilor cu 
10% din numărul total de locuri atribuite iniţial pentru etapa naţională la fiecare dintre disciplinele 
menţionate”, anunţă Ministerul Educaţiei.    Potrivit sursei citate, alocarea acestora se realizează 
după încheierea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti peste numărul total de locuri atribuite 
iniţial pentru etapa naţională a fiecărei olimpiade, rezultat în urma aplicării algoritmului prevăzut în 
regulamentele/precizările specifice fiecărei olimpiade.   „Aceste locuri vor fi ocupate în baza ordinii 
crescătoare a punctajelor totale la nivel naţional obţinute de către primiii elevi care nu s-au calificat, 
pe clase, pe locurile repartizate iniţial conform algoritmului şi care îndeplinesc condiţiile de punctaj 
minim specific fiecărei discipline”, mai transmite instituţia.    Pentru competiţiile şcolare care vor 
avea loc în anul şcolar 2018/2019, Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora un nou regulament de 
organizare şi desfăşurare până la sfârşitul lunii mai 2018. 
 
Legea privind acordarea de miere în şcoli a trecut de Senat 
 
adev.ro/p5w5u7 
 
Plenul Senatului a adoptat, marţi, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional. Camera Deputaţilor este for decizional. 

http://adev.ro/p5wg7i
http://adev.ro/p5w5u7


Preşedintele Comisiei pentru agricultură, senatorul PSD Doina Silistru, afirmă că propunerea 
legislativă modifică Legea 509/2006 care nu a fost niciodată pusă în aplicare din lipsă de fonduri. "În 
legea de bază, fondurile urmau să fie asigurate de Ministerul Educaţiei. În acest moment, am găsit 
sprijin la Ministerul Agriculturii şi responsabilitatea desfăşurării acestui program a fost preluată de 
acest minister din fondurile sale. Propunerea modifică şi modul în care se va acorda acest supliment 
copiilor, respectiv în borcănele în care încap 350 de grame de miere de albine, care se vor distribui o 
dată pe lună. Mierea de albine este un stimulent şi este, practic, un medicament care măreşte 
imunitatea copiilor. Sunt foarte mulţi copii care nu ştiu gustul mierii de albine şi nu cred că este o 
cantitate mare, nu poate să le facă rău, nu le ajunge decât maximum o linguriţă de miere pe zi", a 
declarat Silistru, citată de Agerpres. Pe de altă parte, senatorul PNL Leon Dănăilă a afirmat că acest 
supliment ar trebui înlocuit cu fructe, legume sau proteine, care sunt mult mai benefice pentru copii, 
precum şi cu o sticlă de apă de băut, a cărei lipsă duce la apariţia, între altele, a "tulburărilor de 
memorie şi la afectarea stărilor emoţionale", potrivit sursei citate. 
 
Firea a anunţat că vineri se închid şcolile 
 
adev.ro/p5w6ju 
 
Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, marţi, că unităţile şcolare din Bucureşti vor fi închise vineri 
din cauza condiţiilor meteo dificile. Pentru vineri meteorologii au anunţat maxime în jurul a 0 grade şi 
minime între -5 şi -3 grade Celsius. 
„Primarul General, Gabriela Firea, a analizat în această dupa-amiază, impreuna cu prefectul Capitalei, 
Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al 
Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru, ultimele informatii emise de meteorologi, care anunta 
ninsori si intensificari ale vantului in Bucuresti si a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si 
liceele din Capitala sa fie inchise“, se arată într-un comunicat tranmis de Primăria Capitalei.  "In urma 
discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si 
ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri vantul se va intensifica si ninsoarea va fi mai 
abundenta, am decis ca, pentru siguranta copiilor nostri, cursurile in unitatile de invatamant de stat 
din Capitala sa fie suspendate pentru data de 23 martie. Este o decizie responsabila, pe care mi-o 
asum in calitate de Primar General, din dorinta de a nu-i pe expune pe copii unor fenomene meteo 
extreme", a declarat primarul general Gabriela Firea. Meteorologii au anunţat că în intervalul 22-23 
martie vremea va fi deosebit de rece. Astfel, Temperatura maximă va fi în jur de 0 grade, iar cea 
minimă va fi de -5...-3 grade. Mai ales seara şi noaptea, temporar va ninge. Se va depune strat nou de 
zăpadă, mai consistent, şi vântul se va intensifica, atingând spre sfârşitul intervalului viteze în jur de 
50 km/h 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
PUTEREA 

UPDATE. ȘCOLILE din București vor fi ÎNCHISE vineri din cauza vremii 

http://www.puterea.ro/educatie/scolile-din-bucuresti-ar-putea-fi-inchise-joi-si-vineri-din-cauza-
vremii-165513.html 
 
Cum în următoarele zile este anunțată vreme rea, cu ger năpraznic și alte ninsori, primarul 
Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că analizează împreuna cu specialiştii ANM şi cu reprezentanţii 
Inspectoratului General Şcolar dacă este cazul să închidă școlile joi şi vineri. 

UPDATE 13.51. ȘCOLILE din București vor fi ÎNCHISE vineri din cauza vremii. Primăria Capitalei a 
decis suspendarea cursurilor în București, vineri, din cauza ninsorii. Joi și vineri se anunță a fi 
ninsori masive în București. 

http://adev.ro/p5w6ju
http://www.puterea.ro/educatie/scolile-din-bucuresti-ar-putea-fi-inchise-joi-si-vineri-din-cauza-vremii-165513.html
http://www.puterea.ro/educatie/scolile-din-bucuresti-ar-putea-fi-inchise-joi-si-vineri-din-cauza-vremii-165513.html


"Miercuri, în condiţiile care cerul va fi degajat de nori, vom avea fenomen de ger, mai ales în partea 
Moldovei. Vom avea în Banat, Moldova, Ardeal precipitaţii sub forma de ninsori, iar în Muntenia şi 
Dobrogea precipitaţii mixte care vor favorizarea poleiul. Joi dimineaţa va fi ger, iar în noapte de joi 
spre vineri vor fi precipitaţii moderate cantitativ, predominante sub formă de ninsori. Joi noapte şi pe 
parcusul zilei de vineri să avem din nou cantităţi importante, predominante de ninsori. Treptat în 
noaptea de joi spre vineri vor fi condiţii care vor favoriza viscolirea stratului de zăpdată. În această 
după-amiază vom transmite o prognoră specializată pentru Capitală pentru că joi şi vineri urmează 
un episod mai degrabă de iarnă", a declarat Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3. 

 
ROMÂNIA LIBERĂ 

CLICK 

ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 

HOTNEWS 

Gradinitele si scolile din Bucuresti vor fi inchise vineri / Gabriela Firea: Este o decizie responsabila, 
pe care mi-o asum 

https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-22352580-Bucuresti-Capitala-scoli-gradinite-
inchise-vineri-23-martie-gabriela-firea.htm 

Primarul general, Gabriela Firea, a luat decizia ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele de stat 
din Capitala sa fie inchise, dupa ultimele informatii emise de meteorologi, care anunta ninsori si 
intensificari ale vantului, se arata intr-un comunicat de presa emis de Primaria Capitalei. 
 
"In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati 
semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri vantul se va intensifica si 
ninsoarea va fi mai abundenta, am decis ca, pentru siguranta copiilor nostri, cursurile in unitatile 
de invatamant de stat din Capitala sa fie suspendate pentru data de 23 martie. Este o decizie 
responsabila, pe care mi-o asum in calitate de Primar General, din dorinta de a nu-i pe expune pe 
copii unor fenomene meteo extreme", a declarat primarul Gabriela Firea.  
 
Decizia a fost luata in aceasta dupa-amiaza, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu 
reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului 
Bucuresti, Ionel Florian Lixandru. 
 
In luna februarie, gradinitele, scolile si liceele de stat din Bucuresti au mai fost inchise o saptamana 
din cauza zapezii si a gerului, decizia fiind luata de primarul general. 

Anul scolar actual este cel mai scurt din ultimii 10 ani. Cate zile merg la scoala elevii in Romania si 
cate in Japonia. Comparatie pe materii 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22352027-structura-an-anul-scolar-2018-zile-de-scoala-
perioade-vacanta-zile-libere-cel-mai-scurt-calendar-comparatie-japonia-sistem-de-educatie.htm 
Elevii au anul acesta cele mai putine zile de scoala din ultimii 10 ani. Anul scolar 2017-2018 
marcheaza recordul din ultima decada cu 167 de zile de scoala. Afectate si acestea de suspendarile 
cauzate de vreme, dar si de reorganizarile orelor pricinuite de simularile de la BAC si Evaluarea 
Nationala. Scaderea a inceput de anul trecut, cu aproximativ o saptamana fata de ceilalti ani. Spre 
comparatie, elevii din Japonia invata 200 de zile lucratoare anul acesta. Ambasada Japoniei la 



Bucuresti ne-a ajutat sa intelegem ce anume invata copiii niponi, in cele 850 de ore pe care le fac la 
6 ani. Japonia este pe locul 2 in topul PISA. Romania, pe 48.  
 
Anul scolar 2017-2018, adica cel pe care il traverseaza acum elevii, are 167 de zile 
lucratoare, adunate de-a lungul a 35 de saptamani de cursuri. Este un record pe care il inregistreaza 
Romania fata de ea insasi, in ultimii 10 ani: este cel mai scurt an scolar din acest interval. Asta in 
conditiile in care ne aflam oricum la coada clasamentului european, in privinta zilelor de scoala, dupa 
cum o arata raportul Eurydice al Comisiei Europene, cu privire la organizarea timpului de scoala in 
Europa 2017-2018.   

Iar planurile pentru anul viitor aduc in plus o singura zi de scoala.  

Vezi mai jos cate zile de scoala au avut elevii din 2008 incoace, precum si structura anului scolar 
viitor: 
 
Structura anului scolar 2018-2019: are 34 de saptamani de cursuri, insumand 168 de zile lucratoare  
 
*Structura anului scolar 2017-2018: are 35 de saptamani de cursuri, insumand 167 de zile 
lucratoare  

*anul in curs 
 
Structura anului scolar 2016-2017: are 35 de saptamani de cursuri, insumand 169 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2015-2016: are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2014-2015: are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2013-2014: are 36 de saptamani de cursuri, insumand 176 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2012-2013: are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2011-2012: are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2010-2011: are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2009-2010: are 35 de saptamani de cursuri, insumand 173 de zile lucratoare  
Structura anului scolar 2008-2009: are 35 de saptamani de cursuri, insumand 172 de zile lucratoare  
Romania se afla pe locul 48 in clasamentul PISA 2015.  

 Cate ore si ce materii invata copiii in Japonia - tara aflata pe locul 2 in topul PISA 

Cu ajutorul informatiilor furnizate de Ambasada Japoniei la Bucuresti, HotNews.ro va prezinta mai jos 
cateva date despre invatamantul din a doua tara ca performanta la testele PISA 2015.  
 
Anul scolar curent are, in Japonia, 200 de zile lucratoare. Ceea ce inseamna ca elevii niponi invata cu 
o luna mai mult decat copiii romani (mai exact, invata mai mult cu 33 de zile lucratoare).    
La 6 ani, in primul an de scoala primara, elevii din Japonia invata 850 de ore, durata unei ore fiind 
de 45 de minute. 
 
Ce materii studiaza copiii in prima clasa de scoala, in Japonia: 

 Limba japoneza: 306 ore (fata de 170 de ore de Limba romana, in Romania) 
 Aritmetica: 136 ore (tot 136 de ore fac si copiii din Romania, dar pe langa Matematica fac si 

explorarea mediului in aceste ore) 
 Studii de viata in mediul inconjurator: 102 ore 
 Muzica: 68 ore (identic si in Romania) 
 Desen si lucru manual: 68 ore (identic si in Romania) 
 Educatie fizica: 102 ore (fata de 68 de ore in Romania) 
 Etica: 34 ore 
 Activitati de clasa: 34 ore 

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2018-03-20-22351992-0-raport-eurydice-2017-2018.pdf


Numarul de ore pe zi este, in cele mai multe cazuri, 5. Intervalul in care elevii sunt la scoala este de la 
8 dimineata pana la aproximativ 3 dupa-amiaza, potrivit informatiilor transmise HotNews.ro de 
Ambasada Japoniei. 
 
Pentru comparatie, ce invata copiii in clasa pregatitoare, in Romania: 

 Comunicare in limba romana: 5 ore/saptamana (in jur 170 de ore anul acesta) 
 Limba moderna: 1 ora/saptamana 
 Matematica si explorarea mediului: 4 ore/saptamana (in jur de 136 de ore anul acesta) 
 Religie - 1 ora/saptamana 
 Educatie fizica - 2 ore/saptamana (in jur de 68 de ore anul acesta) 
 Muzica si miscare - 2 ore/saptamana (in jur de 68 de ore anul acesta) 
 Arte vizuale si abilitati practice - 2 ore (in jur de 68 de ore anul acesta) 
 Dezvoltare personala - 2 ore (in jur de 68 de ore anul acesta) 
 La care se adauga un optional - 1 ora/saptamana 

La 6 ani, in primul an de scoala primara, elevii din Romania invata 680 de ore, durata unei ore fiind 50 
de minute. 
 
*Nota Redactiei: Pentru a obtine numarul de ore pe an, pentru planul scolar din Romania, am 
inmultit numarul de ore pe saptamana (stabilit oficial prin planul-cadru) cu 34 de saptamani de 
scoala (desi in ordinul de aprobare a structurii anului scolar 2017-2018 se precizeaza ca sunt 35 de 
saptamani de scoala, concret in cadrul acestora se invata propriu-zis in doar 167 de zile lucratoare, 
dupa cum precizeaza acelasi ordin).   
 
Revenind la Japonia, aici durata invatamantului obligatoriu este de 6 ani de scoala primara si 3 ani 
de scoala gimnaziala. Pe durata invatamantului obligatoriu nu exista examene, insa scolile japoneze 
au cel mai inalt nivel de autonomie din randul tarilor membre OECD, in ceea ce priveste curriculumul 
si politicile de evaluare a elevilor (sursa). In caz de absenta indelungata de la cursuri din motive 
medicale, exista cazuri in care parintii decid repetarea anului, precizeaza Ambasada Japoniei, in 
datele transmise HotNews.ro.  
 
Elevii din ultimul an de scoala primara (anul VI) au, pe an, un numar de 980 de ore, durata unei ore 
fiind de 45 de minute. Ei studiaza:  

 Limba japoneza: 175 ore 
 Studii sociale: 105 ore 
 Aritmetica: 175 ore 
 Stiinte: 105 ore 
 Muzica: 50 ore 
 Desen si lucru manual: 50 ore 
 Gospodarire: 55 ore 
 Educatie fizica: 90 ore 
 Etica: 35 ore 
 Activitati in limbi straine: 35 ore 
 Ore de studiu general: 70 ore 
 Activitati de clasa: 35 ore 

Structura anului scolar 2017-2018 in Japonia 
Primul trimestru: 6 aprilie - 20 iulie 
Vacanta de vara: 21 iulie - 31 august 
Al doilea trimestru: 1 septembrie - 24 decembrie 
Vacanta de iarna: 25 decembrie - 7 ianuarie 
Al treilea trimestru: 8 ianuarie - 24 martie 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2018-03-20-22352174-0-ordin-privind-structura-anului-scolar-2017-2018.pdf
http://www.oecd.org/education/Japan-country-profile.pdf


Vacanta de primavara: 25 martie - 5 aprilie 
*Mentiune: aceste date pot diferi semnificativ in functie de prefecturi, orase sau sate, precizeaza 
Ambasada Japoniei 
 
In Japonia, invatamantul obligatoriu dureaza de la 6 la 15 ani, iar in 2011 autoritatile nipone au 
majorat numarul total de ore de studiu in invatamantul primar si secundar inferior, "pentru a reduce 
dependenta de resursele educationale private", se arata intr-un raport OECD din 2015 privind 
educatia in Japonia. 
 
Potrivit acestui raport, accesul la cariera de profesor in Japonia este bine reglementata, dimensiunea 
clasei de elevi este peste media OECD in invatamantul primar si secundar inferior, iar profesorii care 
predau la ciclul secundar inferior au unul dintre cele mai lungi programe de lucru dintre tarile 
participante la TALIS (inclusiv predarea si alte sarcini legate de munca). 
 
Structura anului scolar 2017-2018 in Romania 
Semestrul I 
Cursuri: 11 septembrie 2017 - 22 decembrie 2017 
* vacanta pentru gradinite si clasele pregatitoare-clasa a IV-a in perioada 28 octombrie-5 noiembrie 
2017 
Vacanta de iarna: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018 
Cursuri: 15 ianuarie 2018 - 2 februarie 2018 
Vacanta intersemestriala: 3 februarie 2018 - 11 februarie 2018 
 
Semestrul al II-lea 
Cursuri: 12 februarie 2018 - 30 martie 2018 
Vacanta de primavara: 31 martie 2018 - 10 aprilie 2018 
Cursuri: 11 aprilie 2018 - 15 iunie 2018 
Vacanta de vara: 16 iunie 2018 - 9 septembrie 2018 
 
In Romania, invatamantul obligatoriu incepe la 6 ani, cu inscrierea in clasa pregatitoare, si este de 11 
clase (se incheie in clasa a X-a). 
 
Directorul Institutului de Stiinte ale Educatiei: Structura 
 
Amintim ca Ciprian Fartusnic, directorul general al Institutului de Stiinte ale Educatiei (ISE), a explicat 
pentru HotNews.ro in urma cu 3 saptamani - cand multe scoli si-au suspendat cursurile o saptamana 
intreaga din cauza caderilor de zapada - ca "e o foarte mare inertie" in construirea structurii anului 
scolar. "Tot timpul apar argumente extra-educationale, de temperatura, de timp liber, numai nu 
legate de procesele de invatare", a declarat atunci Fartusnic, cercetator pe politici educationale.  
 
Directorul ISE a adaugat ca, in creionarea structurii anului scolar, de multi ani intervin foarte 
multe criterii de alegere "legate de costuri, de temperatura din sala de clasa, de perioada de 
vacante de la inceputul lunii septembrie cu costuri mai scazute pe litoral", in timp ce ea ar trebui sa 
insemne "un program in care sa existe pauzele majore in ritmul de invatare".  
 
"O extindere cu o saptamana a anului scolar ar putea fi benefica inclusiv pentru asa ceva [pentru a 
contracara zilele de scoala suspendate din cauza conditiilor meteo sau altor evenimente neprevazute 
- n.red.], tocmai sa permita eventualele reglaje pana la finalul anului", a sustinut oficialul. 
 
Potrivit acestuia, "studiile mai recente arata ca nu e deloc contraindicat sa ai spart un bloc de 
semestru in niste secvente de vacanta mai scurte. Dimpotriva, asta poate sa ajute. Dar nu sa ai si o 
vacanta foarte lunga de vara si in acelasi timp si un semestru foarte fragmentat, pentru ca atunci e 
afectata continuitatea in achizitiile invatarii si inclusiv pentru profesor devine foarte greu sa il tina pe 
copil cu mintea acolo, motivat si atent la lectie".  

http://www.oecd.org/education/Japan-country-profile.pdf
http://www.oecd.org/education/Japan-country-profile.pdf


 
Institutul de Stiinte ale Educatiei este o institutie de cercetare, conexa Ministerului Educatiei, care 
are misiunea "de a oferi suportul stiintific necesar celor mai noi abordari in educatie, pentru o 
invatare autentica, motivanta, activa si creativa". 

In Romania, structura anului scolar este aprobata la inceputul fiecarui an, prin ordin semnat de 
ministrul Educatiei si publicat in Monitorul Oficial. 

Simulare Bacalaureat: Miercuri - proba obligatorie a profilului 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22353347-simulare-bacalaureat-miercuri-proba-obligatorie-
profilului.htm 
 
Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua miercuri cu proba 
obligatorie a profilului - proba E) c) - pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a, potrivit calendarului 
aprobat de Ministerul Educatiei, relateaza Agerpres. 
 
Joi va fi sustinuta proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de 
clasa a XII-a.   
 
Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie, conform calendarului.  
 
Probele incep la ora 9,00, cand vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la 
ora 8,30.  
 
Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat 
distribuirea subiectelor fiecarui elev. 
 
"Evaluarea lucrarilor va fi realizata in baza unor bareme, care asigura unitatea si obiectivitatea 
evaluarii si notarii la nivel national, de catre doi profesori din unitatile de invatamant in care elevii 
sustin simularea. In situatia in care nu sunt suficienti profesori de specialitate intr-o unitate de 
invatamant, exista si posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte scoli", a precizat 
MEN.   
 
Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin discutii individuale cu elevii, 
dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral in vederea 
adoptarii unor masuri adecvate fiecarei situatii in parte, scopul fiind imbunatatirea performantelor 
scolare.   
 
Notele obtinute nu se contesta si nu se trec in catalog. In situatiile exceptionale in care sunt elevi 
care doresc consemnarea notelor in catalog, acestia vor depune o cerere scrisa in acest sens. 
 

Școala mea de genii – factura indiferenței 
 
http://www.contributors.ro/editorial/%C8%99coala-mea-de-genii-%E2%80%93-factura-
indiferen%C8%9Bei/ 
 
Elevii de-a opta au avut rezultate slabe la simulări. Practic, mai puţin de 50% din elevii clasei a VIII-a 
care au susţinut simularea examenului de Evaluare Naţională au obţinut media generală peste 5, 
doar 33% reuşind să ia note peste 5 la matematică. A apărut foarte repede corul bocitoarelor, din 
care nu lipsește, culmea, nici măcar agenția de știri rusă Sputnik preocupată ”sincer” de rezultatele 
elevilor români la examenele naționale. 
E un cor pe mai multe voci. Își plânge de milă vocea întâi, adică generația de mijloc, panicată că va 
rămâne cu pensia neplătită, dat fiind că elevii sunt atât de tâmpiți încât, firește, vor fi incapabili să 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22353347-simulare-bacalaureat-miercuri-proba-obligatorie-profilului.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22353347-simulare-bacalaureat-miercuri-proba-obligatorie-profilului.htm
http://www.contributors.ro/editorial/%c8%99coala-mea-de-genii-%e2%80%93-factura-indiferen%c8%9bei/
http://www.contributors.ro/editorial/%C8%99coala-mea-de-genii-%E2%80%93-factura-indiferen%C8%9Bei/
http://www.contributors.ro/editorial/%C8%99coala-mea-de-genii-%E2%80%93-factura-indiferen%C8%9Bei/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evaluarea-nationala-doar-33-dintre-elevi-au-luat-peste-5-la-matematica-cati-au-promovat-la-romana-896529
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evaluarea-nationala-doar-33-dintre-elevi-au-luat-peste-5-la-matematica-cati-au-promovat-la-romana-896529
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evaluarea-nationala-doar-33-dintre-elevi-au-luat-peste-5-la-matematica-cati-au-promovat-la-romana-896529


aibă activități intelectuale productive care să aducă venituri la bugetul statului de la care așteptăm, în 
zadar, să ne plătească pensiile într-un viitor tot mai apropiat. 

Se împletește cu vocea a doua – susținătorii necondiționați ai olimpicilor români meditați intens, care 
învinovățesc pentru eșec părinții dezinteresați, cu atitudine negativă și lipsă de respect față de tot ce 
înseamnă învățământ. Datorită lor școala românească nu mai poate să fie școala de genii de 
odinioară. E clar sabotaj, chiar dacă școala românească înseamnă și WC în curte în prea multe locuri 
și hemoragie de suplinitori la rândul lor agramați. Tot sabotaj intern este! De pe margine se încălzesc 
bașii, care catastrofează și vorbesc despre incompetența profesorilor, demotivați, umiliți sistemic și 
prost plătiți. Din cor nu lipsește nici nea Genunchie, ridicol și pe lângă subiect, ca de obicei, care 
învinovățește președinții de dreapta din ultimii 14 ani pentru lipsa de competențe matematice a 
elevilor de clasa a VIII – a. Dragi elevi, nici nu știți cine v-a adus în halul ăsta! Președinții de dreapta v-
au săpat la temelie, încă din ziua în care v-ați născut. Nu noi! Noi nu! 

Totuși, în mod cu totul paradoxal și incredibil pentru corul nostru de bocitoare, copiii care au 
participat la simulare nu sunt nici tâmpiți, nici incapabili, nici leneși, ci doar confuzi cu privire la 
valorile personale și sociale. Debusolați cu privire la ce înseamnă succesul în viață și care sunt căile 
prin care acest succes se obține. Cine e responsabil de acest lucru? 

De ani de zile școala românească nu ține pasul cu copiii de toate vârstele. După grădiniță unde deja 
se pretinde cunoaștere literelor și a cifrelor, actul de predare și conținutul programelor efectiv nu 
mai au nici o legătură cu psihologia tinerilor de azi. Informații care acum treizeci de ani se găseau 
doar în carți sau în memoria oamenilor inteligenți și bine educați  – profesori pe care orice elev avea 
tot interesul să îi asculte și să îi cultive, sunt azi la un click distanță. Pentru a avea succes, acces la o 
facultate bună și la o profesie care să le aducă stabilitate financiară și prestigiu social elevii erau 
nevoiți să citească. Da, cărți. Nu, nu sms-uri. Să studieze în clasă și individual. Să acorde atenția 
cuvenită unor profesori iluminați care reprezentau surse credibile de obținere de informații esențiale 
pentru a desluși misterele istoriei, ale matematicii, tainele gramaticii sau locul fiecărei țări pe hartă. 

Pur și simplu, fără școală și fără profesori competenți și dedicați elevii nu aveau nici o șansă să devină 
profesioniști de succes, medicii, profesori, cercetători în poziții cheie, cu alte cuvinte să aibă succes 
profesional și social. Fără școală îi aștepta societatea de salubritate, fabrica și munca în trei 
schimburi. 

Azi, totul e interactiv, colorat, rapid și atractiv online. Sunt aplicații care rezolvă orice problemă de 
matematică. Poți călători în jurul lumii pe Youtube. Îl poți asculta pe Neagu Djuvara povestind istoria 
de 100 de ori mai frumos decât orice profesor. Noi continuăm să punem elevii să rezolve integrale cu 
creta pe tablă, să extragă radicali cu creionul pe hârtie și să învețe tone de definiții si teoreme 
stufoase care la 80% dintre ei nu le vor folosi la nimic. 

Oricine poate face facultate azi, chiar și fără BAC. Toți incompetenții și hoții se bat pe funcții publice, 
bodyguarzi interlopi ajung să chefuiască la masă cu cei mai barosani politicieni. Plagiatul nu e o 
problemă, furtul nu e o problemă. Adevărul nu e o problemă căci atât l-am frământat încât a căpătat 
atributele plastilinei. Oamenii care s-au ținut de învățat serios: medici, profesori, cercetatori cerșesc 
drepturi bănești și respect de la niște semianalfabeți parveniți. Pe TV curge cu manele și cu coafeze 
“vindecătoare”, cu numerologi agramați și sculeri-matrițeri care promovează pe ton expert 
bicarbonatul ca panaceu. O țară întreagă se uită în gura și decolteul vedetelor care fac politică la 
televizor. Se înjură copios, se aplaudă la fel de copios, se intonează: noi suntem români. 

În ultimii zece ani în fruntea Ministerului Educației au ajuns Liviu Pop și Valentin Popa. 

În fruntea ministerului justiției a ajuns Tudorel Toader. 

În fruntea ministerului finanțelor a ajuns Darius Vâlcov. 



În fruntea MAI a ajuns Carmen Dan. 

În fruntea primăriei capitalei a ajuns o prezentatoare de știri. 

În ultimii zece ani, cel mai puternic partid românesc a fost condus de trei politicieni 
cercetați/condamnați penal. Năstase Burberry, care după o tură la închisoare postează azi pe blog 
fotografii seminud din țări exotice. Un plagiator și un jupân desprinși din telenovela Suleiman 
Magnificul. 

Europarlamentari au ajuns: Elena Băsescu, Maria Grapini, Gigi Becali. 

Poziția de prim ministru după Kogălniceanu, Rosetti, Brătianu, Titu Maiorescu, Maniu a fost deținută 
în ultimii ani de Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Gabriel Oprea, Ponta, Grindeanu, Tudose 
și, de ce nu, Viorica Vasilica Dăncilă. Adevărate modele de educație, corectitudine, cultură, 
inteligență și viziune. 

Așa arată azi “succesul în viață”. Asta văd elevii de clasa a VIII-a la televizor. Asta vedem și noi. Și 
pentru această realitate tristă nu sunt în nici un caz vinovați copiii, ci noi cei care le oferim și 
îngăduim acest model de ascensiune socială. Poate nu toți am ales astfel de lideri și mulți români au, 
desigur, cu totul alte valori. Dar cu siguranță cu toții îi acceptăm în funcții publice, în poziții cheie. 

Nu e adevărat că elevii nu pot învăța, adevărat este că nu îi mai interesează. Nu au nici o motivație să 
facă acest efort susținut. Cei care, totuși, aleg să învețe fac acest efort special pentru a prinde un loc 
într-o universitate străină, un fel de bilet de ieșire din acest balamuc de țară. În nici un caz nu învață 
pentru că succesul lor viitor ar depinde de educație, în ipoteza fantezistă că ar rămâne în România: 
țara în care o manichiuristă câștigă de trei ori mai mult decât un profesor, o bioenergoterapeută 
agramată e invitată mai des la televizor decât un neurochirurg, țara în care cercetarea nu există iar 
statul e condus exclusiv de o subspecie bizară ai cărei exponenți nu ar lua, la rigoare, peste 5 nici la 
simulările testărilor naționale de la clasa a IV-a. 

Toți cei care în ultimii 20 de ani au acceptat și promovat aceste modele de succes, toți cei care și-au 
proiectat viețile pe modelul ”bussines as usual” – nu e treaba mea ce se întâmplă în afara bulei mele, 
plătesc azi factura indiferenței. Și nu prea au chef să o plătească așa că, tipic românesc, caută alți 
responsabili. De regulă copiii, țapii ispășitori perfecți, aparent incapabili să se apere. 

Doar că, în mod surprinzător, copiii chiar se apără eficient, refuzând pasiv agresiv să ne îndeplinească 
așteptările. Elevii arătați azi cu degetul fac ce fac toți copiii de la începutul lumii până în zilele 
noastre: analizează societatea în care trăiesc, învață de la modelele cele mai proeminente din spațiul 
public, văd limpede realitatea, detectează și taxează ipocrizia, trag concluziile logice și aplică 
euristicile necesare unei vieți de succes în România pe care am distrus-o special pentru ei. 

Ai informatii despre tema de mai sus? Poti contribui la o mai buna intelegere a subiectului? Scrie 
articolul tau si trimite-l la editor[at]contributors.ro 

Mediafax 

SIMULARE BAC 2018 ISTORIE. Subiecte şi barem UMAN, clasele a XI-a şi a XII-a, la simulare 
bacalaureat 2018 

http://www.mediafax.ro/social/simulare-bac-2018-istorie-subiecte-si-barem-uman-clasele-a-xi-a-si-
a-xii-a-la-simulare-bacalaureat-2018-17072140 
 
SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ISTORIE. Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a şi a XII-a susţin 
simularea la a doua probă scrisă a Bacalaureatului, cea la matematică sau istorie, în funcţie de 

http://www.mediafax.ro/social/simulare-bac-2018-istorie-subiecte-si-barem-uman-clasele-a-xi-a-si-a-xii-a-la-simulare-bacalaureat-2018-17072140
http://www.mediafax.ro/social/simulare-bac-2018-istorie-subiecte-si-barem-uman-clasele-a-xi-a-si-a-xii-a-la-simulare-bacalaureat-2018-17072140


profil, urmând ca vineri să să o susţină pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afişate pe 30 martie. 
Mediafax vă prezintă subiecte şi barem la istorie, la simulare BAC 2018. 

SIMULARE BAC 2018 ISTORIE. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţie, miercuri, 22 

martie, va avea loc cea de a doua simulare a Bacalaureatului, cea la proba obligatorie de profil. 

Astfel, elevii de clasele a XI-a şi a XII-a de la profilul real vor da la matematică, iar cei de la filiera 

umanistă, la istorie. 

Vineri, liceeni vor susţine simularea la proba la alegere, în funcţie de profil sau specializare. 

SIMULARE BAC 2018 ISTORIE. Conform datelor centralizate de către Ministerul Educaţiei, la nivel 

naţional, s-au înscris peste 300.000 de elevi la această simulare 

Rezultatele vor fi comunicate vineri, 30 martie. Notele înregistrate 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, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

Notele obţinute nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care sunt 

elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceştia vor depune o cerere scrisă în acest sens. 

Simularea se adresează elevilor înscrişi în clasele a XI-a şi a XII-a la începutul anului şcolar 2017-2018. 

"Pe 19 martie va avea loc proba la limba şi literatura română - proba E) a) - clasele a XI-a şi a XII-a, pe 

20 martie cea la Limba şi literatura maternă - proba E) b) - clasele a XI-a şi a XII-a, pe 21 martie - 

proba obligatorie a profilului - proba E) c) - clasele a XI-a şi a XII-a şi pe 22 martie se va desfăşura 

proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - exclusiv elevii clasei a XII-a", transmite 

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX. 

SIMULARE BAC 2018 ISTORIE. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi 

distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării 

unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui 

elev. 

SIMULARE BAC 2018 ISTORIE. Mediafax va publica subiecte şi barem la simulare Bacalaureat 2018 la 

proba de istorie imediat ce acestea vor fi disponibile. 

Subiectele sunt elaborate de către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în 

mod similar cu modelele publicate pe 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. 

Evaluarea 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. În situaţia în care nu sunt suficienţi profesori de specialitate într-o unitate de 

învăţământ, există şi posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte şcoli. 

Rezultatele înregistrate 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, scopul fiind 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 



Notele obţinute nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care sunt 

elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceştia vor depune o cerere scrisă în acest sens. 

MEN mai precizează că "obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe 

care îl vor susţine la finalul ciclului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, 

precum şi optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-

iulie". 

SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ISTORIE.  Iată mai jos calendarul bacalaureatului 2018: 

12-13 februarie - proba de limba şi literatură română oral 

14-15 februarie - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă 

16, 19, 20 februarie - evaluarea competenţelor digitale 

21-22 februarie - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

25 iunie - limba şi literatura română scris 

26 iunie - limba si literatura maternă 

27 iunie - proba obligatorie a profilului 

28 iunie - proba la alegere a profilului 

4 iulie - afişarea primelor rezultate la bacalaureat 2018 şi depunerea contestaţiilor 

5-8 iulie - soluţionarea contestaţiilor 

9 iulie - afişarea relutatelor finale la BAC 2018 

SIMULARE BAC 2018 MATEMATICĂ. Subiecte şi barem REAL, clasele a XI-a şi a XII-a, la simulare 
bacalaureat 2018 

http://www.mediafax.ro/social/simulare-bac-2018-matematica-subiecte-si-barem-real-clasele-a-xi-a-
si-a-xii-a-la-simulare-bacalaureat-2018-17072107 
 
SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE MATE. Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a şi a XII-a susţin 
simularea la a doua probă scrisă a Bacalaureatului, cea la matematică sau istorie, în funcţie de 
profil, urmând ca vineri să să o susţină pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afişate pe 30 martie. 
Mediafax vă prezintă subiecte şi barem la matematică, la simulare BAC 2018. 
SIMULARE BAC 2018 MATE. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţie, miercuri, 22 
martie, va avea loc cea de a doua simulare a Bacalaureatului, cea la proba obligatorie de profil. 
Astfel, elevii de clasele a XI-a şi a XII-a de la profilul real vor da la matematică, iar cei de la filiera 
umanistă, la istorie. 

Vineri, liceeni vor susţine simularea la proba la alegere, în funcţie de profil sau specializare. 

SIMULARE BAC 2018 MATEMATICĂ. Conform datelor centralizate de către Ministerul Educaţiei, la 

nivel naţional, s-au înscris peste 300.000 de elevi la această simulare. 

Rezultatele vor fi comunicate vineri, 30 martie. Notele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, 

http://www.mediafax.ro/social/simulare-bac-2018-matematica-subiecte-si-barem-real-clasele-a-xi-a-si-a-xii-a-la-simulare-bacalaureat-2018-17072107
http://www.mediafax.ro/social/simulare-bac-2018-matematica-subiecte-si-barem-real-clasele-a-xi-a-si-a-xii-a-la-simulare-bacalaureat-2018-17072107


precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în 

parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

Notele obţinute nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care sunt 

elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceştia vor depune o cerere scrisă în acest sens. 

Simularea se adresează elevilor înscrişi în clasele a XI-a şi a XII-a la începutul anului şcolar 2017-2018. 

"Pe 19 martie va avea loc proba la limba şi literatura română - proba E) a) - clasele a XI-a şi a XII-a, pe 

20 martie cea la Limba şi literatura maternă - proba E) b) - clasele a XI-a şi a XII-a, pe 21 martie - 

proba obligatorie a profilului - proba E) c) - clasele a XI-a şi a XII-a şi pe 22 martie se va desfăşura 

proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - exclusiv elevii clasei a XII-a", transmite 

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX. 

SIMULARE BAC 2018 MATE. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi 

distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării 

unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui 

elev. 

SIMULARE BAC 2018 MATE. Mediafax va publica subiecte şi barem la simulare Bacalaureat 2018 la 

proba de matematică imediat ce acestea vor fi disponibile. 

Subiectele sunt elaborate de către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în 

mod similar cu modelele publicate pe 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. 

Evaluarea 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. În situaţia în care nu sunt suficienţi profesori de specialitate într-o unitate de 

învăţământ, există şi posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte şcoli. 

Rezultatele înregistrate 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, scopul fiind 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

Notele obţinute nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care sunt 

elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceştia vor depune o cerere scrisă în acest sens. 

MEN mai precizează că "obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe 

care îl vor susţine la finalul ciclului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, 

precum şi optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-

iulie". 

SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE MATEMATICĂ.  Iată mai jos calendarul bacalaureatului 2018: 

12-13 februarie - proba de limba şi literatură română oral 

14-15 februarie - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă 



16, 19, 20 februarie - evaluarea competenţelor digitale 

21-22 februarie - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

25 iunie - limba şi literatura română scris 

26 iunie - limba si literatura maternă 

27 iunie - proba obligatorie a profilului 

28 iunie - proba la alegere a profilului 

4 iulie - afişarea primelor rezultate la bacalaureat 2018 şi depunerea contestaţiilor 

5-8 iulie - soluţionarea contestaţiilor 

9 iulie - afişarea relutatelor finale la BAC 2018 

Agerpres 

ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 


