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ADEVĂRUL 
Învăţământ rural medieval: copiii se culcă flămânzi şi nu au 

toalete în şcoală 

 
adev.ro/oqrq6w 
 
Copiii care cresc în mediul rural sunt condamnaţi la o viaţă plină de lipsuri, fără a avea vreo şansă de a deveni 
indepedenţi, astfel încât să se integreze pe piaţa muncii şi să ducă o viaţă decentă. Concret, unul din opt copii 
mănâncă doar o dată pe zi în timp ce foarte mulţi dintre micuţii din mediul rural nu au acces la rechizite. Aşa arată 
datele celui mai recent studiu derulat de Fundaţia World Vision Romania. 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/oqrq6w


Documentul scoate în evidenţă şi faptul că infrastructura sistemului educaţional din mediul rural este una de-a 
dreptul medievală: 20% din şcoli nu au apă la toalete, în timp ce doar unul din şapte copii are acces la un mijloc 
de transport pentru a ajunge la şcoală. „Din păcate, în mediul rural sunt puţine cadre didactice, iar cele care 

activează în aceste zone sunt de o calitate inferioară pentru că profesorii bine pregătiţi se <> pe un loc de 

muncă în marile oraşe. O altă problema serioasă este cea legată de infrastructură. Şcolile nu 

au biblioteci, cantine, iar unele nu au nici măcar toalete. În aceste condiţii, nu ar trebui să ne 

mire că doar 30% din populaţia cu vârste între 18-24 de ani a absolvit cel mult 8 clase“, a 

declarat, pentru „Adevărul”, Luminiţa Costache, specialist în Educaţie la Unicef România. 

Riscăm o criză a forţei de muncă fără precedent Principala cauză a acestei realităţi dureroase 

este lipsa de interes a autorităţilor, susţin experţii. Nici autorităţile locale şi nici Guvernul nu 

au ales să investească în sistemul de educaţie de la sate. „România o să cedeze. Vom avea un 

deficit major de forţă de muncă calificată. Trebuie să ne gândim la faptul că, în prezent, 4 

milioane de români trăiesc în afară. Dacă nu vom investi în educaţie, în special în cea din 

mediul rural sau unde sunt comunităţi de romi, vom asista la un trend în creştere al 

emigraţiei“, avertizează Gelu Duminică, sociolog. „Datele arată că este nevoie de o implicare 

a autorităţilor în vederea creşterii calităţii  învăţământului în mediul rural dar şi în 

comunităţile de romi pentru că acolo avem cea mai mare demografie, deci sunt zonele cu cel 

mai mare potenţial în privinţa creşterii forţei de muncă. Astfel, dacă vom investi în educaţia 

acestora, vom avea cetăţeni integraţi pe piaţa muncii, care vor putea să îşi plătească taxele la 

stat“, a mai adăugat acesta. 

 

Inspectoratele şcolare transmit marţi situaţia unităţilor de 

învăţământ cu risc pentru siguranţa elevilor 

 
adev.ro/oqr7ec 
 
Ministerul Educaţiei şi inspectoratele şcolare au susţinut marţi, 30 mai, la ora 15:00, o videoconferinţă, care a avut 
ca subiect siguranţa şcolilor din România, după cum a comunicat chiar Pavel Năstase, Ministrul Educaţiei. 
Întâlnirea a avut loc în contextul în care joia trecută, tavanul şcolii 141 din Capitală s-a dărâmat. Situaţia şcolilor 
va fi comunicată pe data de 31 mai. 
"După ce tavanul Şcolii 141 s-a prăbuşit, am cerut inspectoratelor şcolare să trimită rapid o situaţie privind starea 
clădirilor cu risc pentru siguranţa elevilor. Averm informaţii că şcolile au solicitat autorităţilor locale sprijin pentru 
reabilitarea unor clădiri. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, noi ce să facem, nu putem merge peste ei", a susţinut 
ministrul Educaţiei pentru news.ro Totodată situaţia şcolilor va fi discutată şi în videoconferinţa de marţi după-
amiază, cu inspectorii şcolari , a adăugat ministrul.  "Vom discuta marţi cu inspectorii generali şcolari această 
situaţie, în videoconferinţa care va începe la ora 15:00. Mai sunt câteva săptămâni de cursuri. Dacă sunt situaţii 
grave, vom vedea care sunt soluţiile pe care le propun inspectoratele pentru ca să se încheie în siguranţă 
cursurile  şi examenele să decurgă în cele mai bune condiţii. Apoi, vor trebui luate măsuri pentru remedierea 
problemelor pe durata vacanţei de vară, până la revenirea copiilor în 12 septembrie", a adăugat ministrul 
Educaţiei Naţionale. „Termenul-limită pentru comunicarea informaţiilor solicitate de ministrul Pavel Năstase, 
vineri, 26 mai, este 31.05.2017“, scrie într-un comunicat emis de MInisterul Educaţiei la solicitarea Ziarului  
„Adevărul“. Tavanul din rigips de la ultimul etaj al Şcolii 141 din Rahova s-a prăbuşit, joia trecută, pe holul de la 
etajul al doilea al clădirii, copiii nefiind la cursuri întrucât era "Săptămâna altfel", aşa că nimeni nu a fost rănit. 
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NEWS.RO 

Federaţia „Spiru Haret“ cere alocarea majorărilor salariale 

asumate prin programul de guvernare: 20% - de la 1 iulie 2017 şi 

30% - de la 1 ianuarie 2018 

https://www.news.ro/social/federatia-spiru-haret-cere-alocarea-majorarilor-salariale-asumate-prin-programul-de-

guvernare-20-de-la-1-iulie-2017-si-30-de-la-1-ianuarie-2018-1922405830542017051217009978 
Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ solicită Parlamentului României modificarea proiectului Legii-
cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel încât personalul din învăţământ să 
beneficieze de majorările asumate prin programul de guvernare: 20% - începând cu 1 iulie 2017 şi 30% - 
începând cu 1 ianuarie 2018. 
"La 4 ianuarie 2017, Parlamentul a adoptat Programul de Guvernare al Guvernului Grindeanu. În condiţiile în care 
nu se operează modificarea proiectului de lege, parlamentarii îşi vor încălca propria hotărâre. Personalul din 
învăţământ aşteaptă această majorare, iar o înşelare a aşteptărilor poate conduce la o nemulţumire generală în 
sistemul educaţional“, a declarat Marius Ovidiu Nistor, preşedinte FSE „Spiru Haret“. 
De asemenea, Federaţia  solicită public ministrului Finanţelor, Viorel Ştefan, să explice ce a vrut de fapt să spună 
prin declaraţia, făcută în cadrul unui interviu acordat Reuters, potrivit căreia „majoritatea creşterilor salariale vor 
reveni la buget sub formă de taxe“. 
„În condiţiile în care creşterile nu se vor simţi şi în buzunarele angajaţilor, degeaba le facem. Dacă prin această 
lege Guvernul vrea să mute o sumă de bani dintr-un capitol bugetar în altul, să ne spună în faţă, nu să ne 
amăgească cu majorări, care vor exista doar pe hârtie“, a adăugat preşedintele Marius Ovidiu Nistor.  
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 http://www.romaniatv.net/federatia-spiru-haret-cere-alocarea-majorarilor-salariale-asumate-prin-

programul-de-guvernare-20prc-de-la-1-iulie-2017_358893.html 

 https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2017-05-30/Federatia-Sindicatelor-din-Educatie-Spiru-

Haret-solicita-respectarea-programului-de-guvernare 

 

 http://www.ziare.com/suceava/stiri-actualitate/federatia-sindicatelor-din-educatie-spiru-haret-solicita-

respectarea-programului-de-guvernare-6777347 
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 http://stiri.astazi.ro/stire-federatia-spiru-haret-cere-alocarea-majorarilor-salariale-asumate-prin-

programul-de-guvernare-20-de-la-1-iulie-2017-257085146.html 

 

 http://i-stiri.ro/federatia-spiru-haret-cere-alocarea-majorarilor-salariale-asumate-prin-programul-de-
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