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Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3794/2017 din 26 aprilie 
2017 
 

Ordinul nr. 3794/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2017-2018   
 

În vigoare de la 05 mai 2017 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 05 mai 2017. Nu există 
modificări până la 08 mai 2017. 

 
    În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,   
    în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional 
de învăţământ, cu modificările ulterioare,   
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale,   
 
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.   
 
   Art. I. -   Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 
stat pentru anul şcolar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 717 din 16 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:   
   - prevederile corespunzătoare secţiunii "Pregătirea admiterii", secţiunii "Probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă" şi secţiunii "Admiterea 
candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă" se 
înlocuiesc cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. II. -   Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, 
Direcţia minorităţi, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi 
unităţile de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. III. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv,  
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 26 aprilie 2017.   
    Nr. 3.794.   
 
 
 
 




