
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3794/2017 
Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Domenii: Invatamint 
M.O. 325/2017 

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii 

stiintifice nr. 5.077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de 

stat pentru anul scolar 2017-2018. 

M.Of.Nr.325 din 5 mai 2017 Sursa Act:Monitorul Oficial  

NOU:Calendar Fiscal 2017 

ORDIN Nr. 3.794 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.077/2016 

privind organizarea si desfasurarea admiterii in  

invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 
In conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

in baza prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 

3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu 

modificarile ulterioare, 

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Educatiei Nationale, 

 

 

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin. 

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 

5.077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul 

scolar 2017-2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 717 din 16 septembrie 

2016, se modifica dupa cum urmeaza: 

– prevederile corespunzatoare sectiunii „Pregatirea admiterii“, sectiunii „Probele de 

verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna“ si sectiunii „Admiterea 

candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa“ se inlocuiesc cu 

prevederile din anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
Art. II. - Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, Directia 

minoritati, Directia generala management preuniversitar, Directia tehnologia informatiei si 

comunicatiei, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, 

inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant implicate duc 

la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

 

 

p. Ministrul educatiei nationale, 

Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 
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Bucuresti, 26 aprilie 2017. 

Nr. 3.794. 

ANEXA 

 

 

Modificari ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei 

nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.077/2016 privind 

organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul 

liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 
 

 

 
Data-limita/Perioada Evenimentul 

Pregatirea admiterii 
3 februarie 2017 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii 

1 martie 2017 

Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba 

materna 
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, 

pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna 

sau materna 

8 mai 2017 

Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari 

profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii 
de pregatire, limba de predare 

Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele 

personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), prin 

verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati. 

Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere 

10 mai 2017 

Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere 
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate 

fiecarui centru 

Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii 
clasei a VIII-a si parintii acestora 

15 mai 2017 Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si 

tiparita 

Data-limita/Perioada Evenimentul 
11-31 mai 2017 Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare 

14 iunie 2017 

Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului 

Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei 
elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii in aplicatia 

informatica centralizata 

16 iunie 2017 
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a 
bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii 

operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata 

2 iulie 2017 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si 
a ierarhiei judetene, prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice 

3 iulie 2017 

Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de 

admitere 
Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu 

datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la 

evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica 
centralizata 

Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a, prin comunicarea 

linkului de internet unde se afiseaza aceasta 
3-5 iulie 2017 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet 
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 

18-19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna 
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22-23 mai 2017 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 
24-27 mai 2017 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 

29 mai 2017 
Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 

Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia 

permite acest lucru 

31 mai 2017 
Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 

Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de 

verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata 

6-7 iunie 2017 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor 

de limba moderna sau materna 

7-8 iunie 2017 Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a 
anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite 

8 iunie 2017 

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul 

National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau 
materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora in aplicatia 

informatica centralizata 
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa 

10 mai 2017 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc 18 ani pana la data 

inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018 

3 iulie 2017 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care 
implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018 

18-19 iulie 2017 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 

ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018 

19-21 iulie 2017 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului 

scolar 2017-2018 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa 

 

 

 
 


