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Data-limită/Perioada Evenimentul

8 septembrie 2017 Repartizarea 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, utilizând aplicația informatică centralizată

11 septembrie 2017 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor

repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația

informatică centralizată

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

5 mai 2017 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile

anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului

școlar 2017—2018

3 iulie 2017 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență

redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de

18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017—2018

18—19 iulie 2017 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților

din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data

începerii cursurilor anului școlar 2017—2018

19—21 iulie 2017 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de

18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017—2018 pe

locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

ANEXA Nr. 2

C A L C U L U L  M E D I E I  D E  A D M I T E R E  

utilizate pentru admiterea în învățământul liceal 

pentru anul școlar 2017—2018

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților

învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională

susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a

claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

O R D I N

privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a

calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic

preuniversitar în anul școlar 2016—2017

În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie—februarie:

— Înscrierea candidaților: 30 ianuarie — 3 februarie 2017

— Desfășurarea probei practice: 6—7 februarie 2017

— Desfășurarea probei scrise: 8 februarie 2017

— Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 9 februarie 2017

— Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 10 februarie 2017

— Susținerea proiectului: 13—14 februarie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 15 februarie 2017
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Art. 2. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților stagiilor de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:

— Înscrierea candidaților: 10—12 mai 2017

— Desfășurarea probelor de examen: 15—16 mai 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 17 mai 2017

Art. 3. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților

învățământului liceal, filiera tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea mai—iunie:

— Înscrierea candidaților: 22 mai — 26 mai 2017

— Desfășurarea probelor de examen: 29 mai — 1 iunie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 2 iunie 2017

Art. 4. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului postliceal militar — maiștri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie—iulie:

— Înscrierea candidaților: 1—23 iunie 2017

— Desfășurarea probei practice: 10—12 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor la proba practică: 12 iulie 2017

— Desfășurarea probei scrise: 13—14 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2017

— Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 14 iulie 2017

— Susținerea proiectului: 15—20 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 21 iulie 2017

Art. 5. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului postliceal militar — subofițeri pentru forțele terestre și forțele aeriene, nivelul 5

de calificare, sesiunea iunie—iulie:

— Înscrierea candidaților: 12—30 iunie 2017

— Desfășurarea probei practice: 15—16 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor la proba practică: 16 iulie 2017

— Desfășurarea probei scrise: 17 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 17 iulie 2017

— Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 17 iulie 2017

— Susținerea proiectului: 18—20 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 21 iulie 2017

Art. 6. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie:

— Înscrierea candidaților: 3—7 iulie 2017

— Desfășurarea probei practice: 10—11 iulie 2017

— Desfășurarea probei scrise: 12 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2017

— Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 14 iulie 2017

— Susținerea proiectului: 17—18 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 19 iulie 2017

Art. 7. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne,

calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi și subofițer de

pompieri și protecție civilă, maistru militar auto — nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie — iulie:

— Înscrierea candidaților: 29 iunie — 2 iulie 2017

— Desfășurarea probei practice: 3 — 6 iulie 2017

— Desfășurarea probei scrise: 7 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 8 iulie 2017

— Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 8—9 iulie 2017

— Desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 10—12 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 13 iulie 2017

Art. 8. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului profesional — nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie:

— Înscrierea candidaților: 17—21 iulie 2017

— Desfășurarea probelor de examen: 24 iulie — 27 iulie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 28 iulie 2017

Art. 9. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de

Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare — nivelul 5

de calificare, sesiunea iulie—august:

 



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/16.IX.2016

16

— Înscrierea candidaților: 26—28 iulie 2017

— Desfășurarea probei practice: 31 iulie — 9 august 2017

— Desfășurarea probei scrise: 11 august 2017

— Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 18 august 2017

— Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 18 august 2017

— Susținerea proiectului: 21—26 august 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 29 august 2017

Art. 10. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului postliceal — nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical

generalist”, sesiunea august:

— Înscrierea candidaților: 7—11 august 2017

— Desfășurarea probei practice: 16—17 august 2017

— Desfășurarea probei scrise: 18 august 2017

— Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 21 august 2017

— Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 21 august 2017

— Susținerea proiectului: 22—23 august 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 24 august 2017

Art. 11. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a

absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea

septembrie:

— Înscrierea candidaților: 1—5 septembrie 2017

— Desfășurarea probelor de examen: 6—7 septembrie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 8 septembrie 2017

Art. 12. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților

învățământului liceal, filiera tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea septembrie:

— Înscrierea candidaților: 1—5 septembrie 2017

— Desfășurarea probelor de examen: 6—7 septembrie 2017

— Afișarea rezultatelor finale: 8 septembrie 2017

Art. 13. — Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot

prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile

prevăzute pentru anul în curs.

Art. 14. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Centrul Național de

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare,

inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,

Mircea Dumitru
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