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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2016-2017

aprobată prin OMECŞ nr. 4577/ 20.07.2016

Anul şcolar 2016 -2017 - are 35 de săptămâni de cursuri, însumând
169 de zile lucrătoare.
Semestrul I - 19 săptămâni
Luni 12 septembrie 2016 – Vineri, 23 decembrie 2016.
Luni 9 ianuarie 2017 – vineri 3 februarie 2017
 În perioada 29 octombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul

primar si grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
 Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 24 decembrie 2016 – Duminică, 8 ianuarie

2016
 Vacanţa de intersemestrială: Sâmbătă, 4 februarie 2017 – Duminică, 12

februarie 2017
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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2016-2017
Semestrul al II-lea – 16 sâptămâni
Cursuri: Luni, 13 februarie 2017 – Vineri, 14 aprilie 2017
 Vacanţa de primăvară: Sâmbătă, 19 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017
 Cursuri: miercuri, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017
 Vacanţa de vară: Sâmbătă, 17 iunie 2017 – Duminică, 10 septembrie 2017

OBS.


Tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei
şcolare cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrelor.
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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2016-2017
a) Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal

se încheie în data de 26 mai 2017.

b) Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 9
iunie 2017.
Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează,
de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform
calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.
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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2016-2017
Programul naţional „Şcoala altfel” este structurat după cum
urmează:
Pentru învăţământul preşcolar şi primar
- 21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016
- 27 februarie 2017 – 31 martie 2017
- 15 mai 2017 – 9 iunie 2017
Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi
postliceal:
- 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016
- 27 februarie 2017 – 31 martie 2017
- 15 mai 2017 – 9 iunie 2017
Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu
perioada tezelor semestriale.
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Examenul de atestare a competenţelor
profesionale – 2017
CALENDAR:

(OMECI nr. 4843/27.08.2009)

 Constituirea comisiei judeţene – Termen: 15 decembrie 2016
 Elaborarea şi afişarea listei conţinând temele pentru proiect, la nivelul unităţilor
de învăţământ- Termen: Sfârşitul lunii decembrie 2016
 Stabilirea subiectelor şi postarea pe site-ul inspectoratului – 15 ianuarie 2017,
http://tminfo.ro/index.php?Pages=Examene&foodar=79
 Alegerea de către candidaţi (sub semnătură), a temelor pentru realizarea
produsului soft – Termen: 15 ianuarie 2017
 Trimiterea propunerilor CA pentru constituirea comisiei de examen – Termen:
30 martie 2017

 Avizarea componenţei comisiilor şi emiterea deciziilor de numire ale inspectorului
şcolar general – Termen: 1 mai 2017
 Înscrierea candidaţilor şi depunerea proiectelor la secretariatele unităţilor de
învăţământ – Termen: 1 mai 2017

 Fixarea examenului în perioada 1-31 mai 2017
 Trimiterea la comisia judeţenă, în termen de trei zile de la încheierea
examenului, a raportului asupra modului de desfăsurare a examenului
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2017
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de
bacalaureat 2017 – OMENCS 5070 din 31 august 2016.
Programe de bacalaureat – fără modificări majore
Subiecte de examen
• Structura ca şi în 2016

• Model de subiect şi barem – publicate în 31 octombrie 2016

http://subiecte.edu.ro/2017/
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CALENDARUL examenului de bacalaureat
Sesiunea iunie-iulie 2017

22 mai-26 iunie 2017

Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

26 mai 2017

Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6-7 iunie 2017

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A

8-9 iunie 2017

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna proba B

9, 12-13 iunie 2017

Evaluarea competentelor digitale - proba D

14-16 iunie 2017

Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala proba C

26 iunie 2017

Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa

27 iunie 2017

Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa

28 iunie 2017

Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisa

30 iunie 2017

Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - proba scrisa

5 iulie 2017

Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) Depunerea contestatiilor (orele
16,00-20,00)

6-9 iulie 2017

Rezolvarea contestatiilor

10 iulie 2017

Afisarea rezultatelor finale
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CALENDARUL examenului de bacalaureat
Sesiunea august-septembrie 2017

11-14 iulie 2017

Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2017

Înscrierea candidaţilor care au promovat examenul de corigenţă

21 august 2017

Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa

22 august 2017

Limba si literatura materna – proba E) b) - proba scrisa

23 august 2017

Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisa

24 august 2017

Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - proba scrisa

25, 28 august 2017

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba
romana - proba A

28 august 2017

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba
materna - proba B

29-30 august 2017

Evaluarea competentelor digitale - proba D

2-5 septembrie 2017

Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie
internationala - proba C
Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) Depunerea contestatiilor (orele
16,00-20,00)
Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor finale

30-31 august 2017
1 septembrie 2017
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OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ÎN ANUL
ŞCOLAR 2016-2017
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ - gimnaziu şi liceu
Etapa judeţeană – 11 martie 2017 – Liceul Teor. G. Moisil Timişoara

Site oficial: http://olimpiada.info/oji2017/
Regulament şi precizări
http://olimpiada.info/oji2017/index.php?cid=regulament

 Proba de concurs pentru gimnaziu constă în rezolvarea a două probleme de

natură algoritmică, cu ajutorul calculatorului. Punctajul total va fi 200 de puncte.
Durata de desfășurare a probei este de 3 ore.
 Pentru liceu proba constă în rezolvarea a 3 probleme de natură algoritmică, cu
ajutorul calculatorului. Punctajul final va fi 300 de puncte și include punctajul din
oficiu. Durata de desfășurare a probei este de 4 ore.
 Punctajul total minim care permite calificarea în lotul județului/municipiului București
pentru etapa națională a Olimpiadei de Informatică este:



50 puncte pentru clasele de liceu
30 puncte pentru clasele de gimnaziu
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OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ÎN
ANUL ŞCOLAR 2016-2017

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ - gimnaziu şi liceu
Etapa naţională liceu – 19-23 aprilie 2017, Braşov
Etapa naţională gimnaziu – 24-28 aprilie 2017, Sibiu
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OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ÎN
ANUL ŞCOLAR 2016-2017
OTI – Olimpiada de Tehnologia Informaţiei
 Etapa judeţeană - 8 aprilie 2017
 Etapa naţională – 18 – 21 mai 2017, Prahova
O singura proba de 4 ore Windows 7 şi Office 2010,
Tema: Turismul durabil

Concurs AcadNet 2017
Concursul Naţional G. Moisil Lugoj
Etapa naţională – 17-21 mai 2017, Lugoj

Concursul Naţional Urmasii lui Moisil Iasi –
1.04.2017
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ALTE CONCURSURI NAŢIONALE ŞI
JUDEŢENE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Concursul NoiInfo – Etapa judeţeană a
Concursului Naţional Infoeducatie
Etapa judeţeană – 6 mai 2017
Etapa naţională – august 2017, jud. Vrancea

Concursul InfoTeh
Etapa judeţeană – 5 mai 2017

Concursul InfoGim – link prezentare
Etapa judeţeană – mai 2017, Tema: Ştiinţă şi

tehnologie
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ALTE CONCURSURI PLANIFICATE ÎN ANUL
ŞCOLAR 2016-2017

Concursul InfoMATRIX http://www.infomatrix.ro
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PERFECTIONARE AN ŞCOLAR 2016-2017

Precizări grade didactice
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SIMULĂRI BACALAUREAT ŞI EVALUARE
NAŢIONALĂ, ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Modele de subiecte: http://subiecte.edu.ro/2017/
 Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a







13 martie: Limba şi literatura română
14 martie: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba
maternă)
16 martie: Matematică
31 martie: afişarea rezultatelor

 Simulare examen național de Bacalaureat






I. Clasa a XI-a
13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
31 martie: afişarea rezultatelor

 II. Clasa a XII-a






13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
17 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)
31 martie: afişarea rezultatelor
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LINK-URI UTILE
 ISJ TIMIS http://www.isj.tm.edu.ro
 SITE PROF. INFORMATICA http://tminfo.ro
 MICROSOFT
 http://comunic.edu.ro/ (profesor.edu.ro)
 https://www.dreamspark.com/
 Site-ul comunităţii româneşti a specialiştilor Microsoft

 http://www.drexcel.ro/
 http://www.itlearning.ro/
 pbinfo.ro si info.mcip.ro

 ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL PROF. DE INFORMATICĂ

timis_info-subscribe@yahoogroups.com
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VĂ DORESC
MULT SUCCES !
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