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ADEVĂRUL 

 
Elevii se întorc de miercuri la şcoală 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/elevii-intorc-miercuri-scoala-
1_5acb811bdf52022f75a16bb1/index.html 
 
Elevii (inclusiv preşcolarii) se întorc de miercuri la şcoală, după ce au avut parte de o vacanţă de o 
săptămână, potrivit structurii anului şcolar 2017 – 2018, aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale 
(MEN). Următoarea vacanţă, cea de vară, va fi între 16 iunie şi 9 septembrie. 
Excepţie fac elevii care la finalul acestui an şcolar susţin examene- aceştia încheie cursurile mai 
devreme. Concret, şcolarii din clasa a VIII-a termină ciclul gimnazial în data de 8 iunie, iar cei din 
ultimul an de liceu finalizează studiile pe 25 mai. Începând cu luna mai elevii din clasele a II-a, a IV-a şi 
a VI-a susţin Evaluările Naţionale. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în 
perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind 
urmate a doua zi de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută 
pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul 
minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 10 mai. Evaluarea competenţelor fundamentale 
dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), 
matematică (16 mai) şi limba maternă (17 mai). Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea 
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competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai 
(limbă şi comunicare) şi 24 mai (matematică şi ştiinţele naturii). 
 
Cifra de şcolarizare pentru universităţi a fost publicată. Ce unităţi au primit mai puţine locuri la stat 
 
adev.ro/p6z9vo 
 
Din totalul celor 58 de universităţi de stat, doar opt au primit mai puţine locuri la stat. Printre 
instituţiile de învăţământ superior care au primit mai multe locuri se află Universitatea Ştefan cel 
Mare şi Universitatea Politehnica din Bucureşti. 
Ministerul Educaţiei a publicat repartiţia numărului de locuri bugetate în anul I pentru forma de 
învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2018 - 2019, scrie Hotnews.   Lista universităţilor care 
primesc mai puţine locuri de la stat, faţă de anul trecut:   1. Universitatea din Bucureşti: va avea din 
septembrie un total de 4.250 de locuri pentru anul I (cu 60 de locuri mai puţin ca anul trecut)   
2. Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul din Bucureşti: total de 40 de locuri (cu 43 locuri 
mai puţin ca anul trecut)   3. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: total de 4.790 de locuri (cu 
29 locuri mai puţin ca anul trecut)   4. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi: total de 3.400 de 
locuri (cu 25 de locuri mai puţin ca anul trecut)   5. Academia de Studii Economice din Bucureşti 
(ASE): total de 2.750 de locuri (cu 20 de locuri mai puţin ca anul trecut)   6. Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA): total de 735 de locuri (cu 15 locuri mai puţin ca anul 
trecut)   7. Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă din Braşov: total de 159 de locuri (cu 12 locuri 
mai puţine ca anul trecut)   8. Universitatea de Vest din Timişoara: total de 2.105 de locuri (cu 10 
locuri mai puţin ca anul trecut)   Printre universităţile care primesc mai multe locuri:   1. Universitatea 
Ştefan cel Mare din Suceava (al cărui rector suspendat este actualul ministru al Educaţiei, Valentin 
Popa): total de 1.170 de locuri (cu 47 de locuri mai mult faţă de anul trecut) 2. Universitatea 
Politehnica din Bucureşti (UPB): total de 4.775 de locuri (cu 167 de locuri mai mult ca anul trecut)   3. 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti: total de 850 de locuri (cu 16 de locuri mai mult ca 
anul trecut)   4. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti: total de 315 locuri 
(cu 28 de locuri mai mult ca anul trecut). 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
PUTEREA 

Elevii ar putea primi 50 de euro pentru a-și cumpăra CĂRȚI 

http://www.puterea.ro/educatie/elevii-ar-putea-primi-50-de-euro-pentru-a-si-cumpara-carti-
166140.html 
 
Parlamentari de la PSD, PNL, USR, PMP şi UDMR au depus un proiect de lege care prevede ca elevii 
care au absolvit primul an de studiu al fiecărui ciclu şcolar să primească un ajutor financiar în valoare 
de 50 de euro pentru a-şi cumpăra cărţi. 
Semnatarii proiectului legislativ vor acordarea unui ajutor financiar elevilor absolvenţi ai primului an 
de studiu de la începutul fiecărui ciclu şcolar, pentru achiziţionarea de cărţi şi cărţi în format 
electronic. 
„Suma reprezintă echivalentul în lei a 50 de euro. Elevii beneficiari ai ajutorului financiar vor primi de 
la unităţile de învăţământ unde studiază documentele necesare în vederea valorificării acestui ajutor 
şi vor face dovada achizi'ionării de cărţi şi cărţi în format electronic. Proiectul de lege mai prevede că 
sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Minsterul 
Educaţiei şi Cercetării”, spun iniţiatorii. 
De asemenea, aceștia mai afirmă că ajutorul financiar este menit să îi stimuleze pe copii şi pe tineri 
„să descopere şi să aprofundeze plăcerea de a citi cu efecte incontestabile pentru dezvoltarea lor 
ulterioară”. 
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De acest ajutor vor beneficia şi elevii care nu dispun de mijloace materiale necesare pentru 
achiziţionarea cărţilor. 
Proiectul prevede că impactul bugetar estimat ar fi de 25 de milioane de euro. 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

CLICK 

ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 

HOTNEWS 

Elevii şi prescolarii se întorc la şcoală astăzi, după vacanţa de primăvară  

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22387761-elevii-prescolarii-ntorc-scoala-astazi-dupa-vacanta-
primavara.htm 
 
Elevii şi prescolarii se întorc la şcoală, miercuri, după vacanţa de primăvară, care a început în 31 
martie. Următoarea vacanţă este cea de vară, care va începe în 16 iunie şi se va încheia în 9 
septembrie, notează news.ro. 
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în 25 mai, iar pentru clasa a 
VIII-a, în 8 iunie. 
 
Probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatulu se vor desfăşura în perioada 25 - 28 iunie, conform 
calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Afişarea primelor rezultate are ca termen 
data de 4 iulie şi este urmată de depunerea contestaţiilor. Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate 
contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie. 
 
Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a va începe mai devreme cu o săptămână în acest 
an şcolar. Astfel, prima probă scrisă a Evaluării naţionale (Limba şi literatura română) va avea loc în 
data de 11 iunie, următoarea probă scrisă (Matematică) se va desfăşura în 13 iunie, iar ultima probă 
(Limba şi literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie. Primele rezultate vor fi afişate în 19 iunie 
(până la ora 12:00), iar în aceeaşi zi pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în perioada 20 - 
22 iunie. Examenul se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afişarea rezultatelor finale. Anul trecut, 
Evaluarea Naţională a început în 19 iunie, primele rezultate au fost afişate în 26 iunie, iar rezultatele 
finale au fost afişate în 30 iunie. 
 
În luna mai, în intervalul 7-24, vor avea loc evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. 
Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise 
la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi de testele de citire 
la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba 
de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data 
de 10 mai. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) 
are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) şi limba maternă (17 mai). 
Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al 
gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă şi comunicare) şi 24 mai (matematică şi ştiinţele naturii). 
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, rezultatele EN II se comunică părinţilor şi sunt folosite 
pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. La finalul ciclului primar, 
rezultatele EN IV sunt utilizate şi pentru diagnoza de sistem la nivelul acestui tip de învăţământ, iar la 
finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale 
elevilor şi preorientarea şcolară. De asmenea, se comunică părinţilor. 
Mediafax 
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Elevii se întorc la şcoală după vacanţa de Paşte. Când este programată următoarea şi când va 
începe anul şcolar 2018-2019 

http://www.mediafax.ro/social/elevii-se-intorc-la-scoala-dupa-vacanta-de-paste-cand-este-
programata-urmatoarea-si-cand-va-incepe-anul-scolar-2018-2019-17125908 
 
Elevii şi preşcolarii se întorc, miercuri, 11 aprilie, la cursuri după ce, în perioada 31 martie - 10 aprilie, 
au fost în vacanţa de Paşte, următoarea fiind cea de vară, care va începe pe 16 iunie şi se va încheia 
pe 9 septembrie. 
Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, miercuri se reiau cursurile semestrului II din 
anul şcolar 2017-2018, după ce elevii şi preşcolarii au fost în vacanaţa de Paşte/primăvară. 
Următoarea vacanţă este cea de vară, care va începe pe 16 iunie şi se va încheia pe 9 septembrie, 
urmând ca pe 10 septembrie să înceapă noul an şcolar. 
În anul şcolar 2017-2018 sunt înscrişi aproximativ 2,3 milioane de elevi şi preşcolari, dintre care 
165.000 în clasa pregătitoare, peste 400.000 la grădiniţă şi 170.000 de elevi în clasa a V-a. 
Pentru clasele terminale de la liceu, anul şcolar se va încheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care 
vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile în data de 8 iunie 2018. De menţionat este şi că elevii 
din clasa a XII-a vor susţine competenţele lingvistice şi digitale la începutul celui de al II-lea semestru, 
în luna februarie. 
Potrivit calendarului publicat de ministerul Educaţiei, prima sesiune a examenului de bacalaureat 
2018 va începe în 12 februarie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală 
în Limba română (proba A), 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 e 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 2018. 
Ministerul Educaţiei a publicat şi calendarul pentru desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, astfel, prima probă, cea la Limba română urmând 
să aibă loc pe 11 iunie 2018, iar la Matematică, pe 13 iunie 2018, urmând ca pe 14 iunie, elevii să 
susţină proba la limba maternă. 
"Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 19 iunie (până la ora 12:00). Subsecvent, 
în aceeaşi zi, intervalul orar 14:00 - 19:00 este rezervat înregistrării contestaţiilor. Acestea vor fi 
soluţionate în perioada 20 - 22 iunie. Examenul se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afişarea 
rezultatelor finale”, reiese dintr-un comunicat trasmis de ministerul Educaţiei. 
Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în 
perioada 4 - 8 iunie 2018. Conform ordinului de ministru privind structura anului şcolar 2017 - 2018, 
cursurile şcolare pentru clasa a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018. 

Agerpres 

Edumanager.ro 

Propuneri legislative prvind alocarea de fonduri elevilor și cadrelor didactice pentru achiziţionarea 
de cărţi 

http://www.edumanager.ro/propuneri-legislative-prvind-alocarea-de-fonduri-elevilor-si-cadrelor-
didactice-pentru-achizitionarea-de-carti/ 
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Două propuneri legislative care vizează acordarea de fonduri suplimentare pentru cadrele didactice şi 
pentru elevi în scopul achiziţionării de cărţi, inclusiv în format electronic, au fost depuse la 
Parlament. 
Propunerile legislative, iniţiate de parlamentari de la toate partidele, propun acordarea unui suport 
financiar, echivalent a 100 de euro, cadrelor didactice pentru achiziţionarea de cărţi în scopul 
îmbunătăţirii activităţii, iar pentru elevii absolvenţi în primul an de studiu de la începutul fiecărui ciclu 
şcolar un ajutor financiar în echivalentul a 50 de euro. 
“Se acordă un suport financiar pentru formarea cadrelor didactice din învăţământul preunivesitar în 
vederea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic necesare îmbunătăţirii activităţii 
didactice. Suportul financiar se acordă la cerere cadrelor didactice şi este echivalentul în lei a 100 de 
euro. Cadrele didactice vor face dovada achiziţionării de cărţi în termen de nouă luni, în caz contrar 
suma se restituie şi nu mai poate fi acordată în următorii ani. Fondurile necesare se acordă de la 
bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei”, prevede unul dintre proiectele de lege. 
Iniţiatorii subliniază că această măsură a fost aplicată cu succes în urmă cu 10 ani, fiind abrogată în 
2010 din cauza crizei economice şi a măsurilor de austeritate. Impactul bugetar maxim al acestei 
măsuri este de aproximativ 20 de milioane de euro, în condiţiile în care bugetul Ministerului 
Educaţiei este de 8,3 miliarde de lei în 2018, subliniază iniţiatorii. 
“Se acordă ajutor financiar elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea achiziţionării de cărţi şi 
cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii activităţii şcolare. Ajutorul financiar se acordă 
elevilor absolvenţi ai primului an de studiu de la începutul fiecărui ciclu şcolar, la solicitarea acestora 
şi reprezintă echivalentul în lei a 50 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la 
data plăţii. Elevii vor face dovada achiziţionării de cărţi în termen de nouă luni, în caz contrar 
nemaiputând beneficia de acest ajutor. Sumele vor fi acordate de la bugetul de stat, prin bugetul 
MEN”, prevede un alt proiect. Impactul aplicării acestei măsuri este de 25 de milioane de euro, susţin 
iniţiatorii. 
Cele două proiecte se află în dezbaterea Senatului. AGERPRES 

Ministerul Educaţiei alocă mai multe locuri pentru programele de studii destinate domeniilor 
prioritare de dezvoltare a României 

http://www.edumanager.ro/ministerul-educatiei-aloca-mai-multe-locuri-pentru-programele-de-
studii-destinate-domeniilor-prioritare-de-dezvoltare-a-romaniei/ 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 programelor de 
studii care susţin domeniile prioritare de dezvoltare a României şi, în premieră, au fost repartizate 
locuri finanţate de la bugetul de stat absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee 
situate în mediul rural. 
Potrivit unui comunicat al MEN, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ministerul a “fundamentat şi a 
repartizat distinct locuri/ granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, special cu următoarele 
destinaţii: domenii prioritare de dezvoltare a României, absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural şi 
locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice”. 
Astfel, au fost alocate, special pentru aceste domenii, 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 acelor 
programe de studii care susţin domeniile prioritare, aşa cum sunt ele definite în Strategia Naţională 
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020. De asemenea, în premieră, au fost repartizate locuri 
finanţate de la bugetul de stat absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în 
mediul rural, precizează sursa citată. 
“Urmare a aprobării cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar 
2018 – 2019, prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 21 martie 2018, Ministerul Educaţiei Naţionale 
repartizează preliminar numărul de locuri/ granturi pentru studii universitare de licenţă şi master 
organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, precum şi pentru studii universitare de doctorat cu 
bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele de învăţământ cu 
frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, finanţate de la 
bugetul de stat în anul universitar 2018 – 2019”, subliniază comunicatul MEN. 
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Ministerul Educaţiei menţionează că toate instituţiile de învăţământ superior au obligaţia transmiterii 
către MEN atât a repartizării locurilor pe programe de studiu din domeniile prioritare de dezvoltare a 
României, cu demonstrarea creşterii numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat faţă de 
admiterea pentru anul universitar 2017 – 2018, cât şi a listelor nominale cu candidaţii înmatriculaţi 
pe locurile dedicate absolvenţilor de licee din mediul rural, cu specificarea liceului din care aceştia 
provin. 
Locurile/ granturile de studii finanţate de la bugetul de stat repartizate, care vor rămâne neocupate 
după sesiunea septembrie 2018, vor fi comunicate Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 
15 septembrie 2018, în vederea redistribuirii acestora în sistem, mai precizează sursa citată. 
Conform comunicatului, “ministrul Valentin Popa este adeptul transparenţei instituţionale, iar 
emiterea pentru prima dată a acestei fundamentări privind repartizarea cifrei de şcolarizare 
constituie un reper în această direcţie”. AGERPRES 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 


