
 

str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165 

str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140, fax.004.031.8150025 

email: office@fsespiruharet.ro, fsiispiruharet@fsiispiruharet.ro, office@fen.ro 

 

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ȘI IMAGINE 

 

REVISTA PRESEI 

 13 Iunie 2017 

Site-uri:  
 Ziare centrale 

 Agenții de știri  

   

  

ADEVĂRUL   www.adevarul.ro 

COTIDIANUL   www.cotidianul.ro 

CRONICA ROMÂNĂ  http://www.cronicaromana.ro/ 

CURIERUL NATIONAL http://curierulnational.ro/ 

PUTEREA    http://puterea.ro 

EVENIMENTUL ZILEI  www.evz.ro 

INCOME MAGAZINE  http://incomemagazine.ro/ 

GÂNDUL    www.gandul.info 

JURNALUL NAŢIONAL www.jurnalul.ro 

ROMÂNIA LIBERĂ  http://www.romanialibera.ro/ 

ZIARUL FINANCIAR  www.zf.ro 

Click!    www.click.ro 

Libertatea    www.libertatea.ro 

Capital    www.capital.ro 

Hotnews    www.hotnews.ro 

Ring     http://www.ziarulring.ro/ 

Mediafax    www.mediafax.ro 

Agerpres    www.agerpres.ro 

 

 

 
 

ADEVĂRUL 
PROIECT Transport sigur pentru copiii care merg la şcoală 

 
 adev.ro/org1m7 
Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a anunţat că va depune un proiect de lege prin care naveta către şcoală să fie 
realizată numai cu autobuze sau microbuze dotate cu centuri de siguranţă. 
Potrivit modificărilor aduse la Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002, privind circulaţia pe 
drumurile publice, conducătorilor auto le este interzis să transporte copii în autovehicule care nu sunt echipate cu 
sisteme de siguranţă sau centuri. În proiectul de lege,  pentru prima abatere, nu este prevăzută nicio sancţiune 
sau contravenţie. La a doua depistare a făptuitorului în condiţiile prevăzute la alin. (81) se suspendă timp de o 
lună licenţa firmei care operează autovehiculele destinate transportului public şcolar. În situaţia în care se 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/org1m7


constată din nou săvârşirea unei astfel de fapte de către o societate comercială care transportă elevi, licenţa 
acesteia este suspendată timp de trei luni, mai prevede proiectul. Iniţiativa legislativă a fost întocmită de deputatul 
PNL, Ovidiu Raeţchi. 
 

 
 

EVENIMENTUL ZILEI 

Năstase amenință, Bacalaureatul merge mai 
departe 
 

http://evz.ro/nastase-ameninta-bacalaureatul-merge-mai-departe.html 

 

Totul s-a amânat pentru toamnă. Mai mult, Pavel Năstase, ministrul 
Educației, a amenințat contestatarii: „Vom acționa în instanță acele 
organizații sindicale care nu respectă legea dialogului social”, 
făcând apel la „înțelegere și înțelepciune”. Așa că, programul sesiunii 
iunie-iulie al Bacalaureatului se va respecta: 

13 iunie – Continuă evaluarea competenţelor digitale 

14 - 16 iunie - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională 

26 iunie - Limba şi literatura română - probă scrisă 
27 iunie - Limba şi literatura maternă - probă scrisă 

28 iunie - Proba obligatorie a profilului - probă scrisă 

30 iunie - Proba la alegere a profilului şi specializării - probă scrisă 

5 iulie - Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00) şi depunerea contestaţiilor 
(orele 16.00 – 20.00) 

6 - 9 iulie - Rezolvarea contestaţiilor 

10 iulie - Afişarea rezultatelor finale 

Începe sesiunea specială a Evaluării Naționale 
 

http://evz.ro/incepe-sesiunea-speciala-a-evaluarii-nationale.html 

 

La Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din București începe, de 
astăzi, sesiunea spe cială a evaluării naționale pentru elevii claselor 
a VIII-a din loturile naționale de pregătire pentru olimpiade și 
concursurile internaționale, cu proba scrisă la Limba și literatura 
română.  
 
Mâine, se va desfășura proba scrisă la Matematică, pentru ca pe 15 iunie să fie 
programat examenul la Limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor se va 
face în aceeași zi, până la ora 18,00, iar până la 20,00, se vor depune 
contestațiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 16 iunie. Din acest an, 

http://evz.ro/nastase-ameninta-bacalaureatul-merge-mai-departe.html
http://evz.ro/incepe-sesiunea-speciala-a-evaluarii-nationale.html


ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25 %, cât a fost 
până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la evaluare. 
 

PUTEREA 
 

 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Ministerul Educației a publicat condițiile pentru ocuparea unui 

post de director: La seminariile teologice, e nevoie de 

binecuvântarea bisericii, iar la școlile cu predare în limbile 

minorităților, de girul parlamentarilor 

 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministerul-educatiei-a-publicat-conditiile-pentru-ocuparea-unui-post-

de-director--la-seminariile-teologice--e-nevoie-de-binecuvantarea-bisericii--iar-la-scolile-cu-predare-in-limbile-

minoritatilor--de-girul-parlamentarilor--454107 

 
În toamna anului trecut, fostul ministru al Educației Mircea Dumitru a organizat primul concurs pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al unităților de învățământ preuniversitar din ultimii opt 
ani. PSD s-a opus, susținând că anul școlar va fi dat peste cap și asta va interfera în pregătirea elevilor. 

 Motivul real al opoziției l-a constituit dorința PSD – cu Ecaterina Andronescu vârf de lance – de a nu pierde 
influența pe care o exercita asupra celor 6.545 (de posturi) de directori și 2.500 de directori – adjuncți scoase la 
concurs. În timpul guvernării Ponta, directorii de școli au fost numiți direct de inspectoratele școlare, printr-o 
procedură excepțională numită delegare. În absența concursurilor – care nu mai fuseseră organizate din 2008 –, 
principalul criteriu pentru numirea în funcție îl constituiau afinitățile politice ale viitorilor directori.   
Citește textul integral în ediția print de marți a ziarului România liberă, disponibilă la toate chioșcurile de 
difuzare a presei și prin abonament! 
Citește ziarul integral în format .PDF aici! 

 

Şcoala de Carte şi Meserii își deschide porțile - în 12 iunie încep 

înscrierile – 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/%C5%9Ecoala-de-carte-si-meserii-isi-deschide-portile---in-12-iunie-

incep-inscrierile---454077 
Școala de Carte și Meserii dă startul la înscrieri pentru viitoarea lor carieră. Înscrierile au loc în două sesiuni: 12 - 
16 iunie și 26 - 30 iunie. Pentru clasele de comerciant-vânzător, desfășurate de Școala de Carte și Meserii, elevii 
se pot înscrie la secretariatele liceelor partenere: în București Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân, în Ilfov/Buftea 
Liceul Barbu A. Știrbey,în Brașov Colegiul Economic Andrei Bârseanu, în Sibiu Colegiul Economic George 
Bârseanu, în Timișoara Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu. 
Pentru înscrierea la clasa de învățământ profesional în sistem dual sunt necesare următoarele documente: fișa 
de înscriere în învățământul dual și foaia matricolă, eliberate de către școala generală de proveniență a elevilor, 
copie după certificatul de naștere și cartea de identitate a elevului, copie după cartea de identitate a părinților sau 
a tutorelui legal și adeverința medicală. 
Între 3 și 6 iulie, elevii înscrişi vor avea o scurtă întrevedere cu reprezentanți ai liceelor partenere și ai companiilor 
pentru a se cunoaște și a-și exprima motivația de a participa în acest program. 
Programul Școala de Carte și Meserii se desfășoară în parteneriat de către companiile cu capital german 
HORNBACH, LIDL și PENNY Market și este susținut de Camera de Comerţ și Industrie Româno-Germană (AHK 
România) în sistemul de învățământ profesional dual, nou introdus în sistemul de învățământ profesional de stat. 
Învățământul profesional dual se adresează tinerilor absolvenți de clasa a 8-a până la vârsta de 26 de ani care au 
înclinații practice și își doresc să urmeze o frumoasă carieră în comerț. În acest sistem există o îmbinare între 
teorie și practică, în clasa a X-a si a XI-a elevii urmând să fie 2-3 zile pe săptămână în companie pentru a-și 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministerul-educatiei-a-publicat-conditiile-pentru-ocuparea-unui-post-de-director--la-seminariile-teologice--e-nevoie-de-binecuvantarea-bisericii--iar-la-scolile-cu-predare-in-limbile-minoritatilor--de-girul-parlamentarilor--454107
http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministerul-educatiei-a-publicat-conditiile-pentru-ocuparea-unui-post-de-director--la-seminariile-teologice--e-nevoie-de-binecuvantarea-bisericii--iar-la-scolile-cu-predare-in-limbile-minoritatilor--de-girul-parlamentarilor--454107
http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministerul-educatiei-a-publicat-conditiile-pentru-ocuparea-unui-post-de-director--la-seminariile-teologice--e-nevoie-de-binecuvantarea-bisericii--iar-la-scolile-cu-predare-in-limbile-minoritatilor--de-girul-parlamentarilor--454107
https://account.paydemic.com/serial/XBPSI5MEDRCF5DAMC57SP7DMFM


dezvolta abilitățile practice, necesare meseriei, iar în restul timpului își vor însuși cunoștințele teoretice în cadrul 
liceului. 
Companiile se vor implica activ în formarea tinerilor, incluzându-i pe aceștia în echipa lor, dându-le acces la 
formări de calitate, oferindu-le mentorat și susținere pe întreaga perioada de 3 ani a acestei formări. După 
absolvire elevii vor putea fi angajați în companiile unde au făcut practică şi pot continua cariera în comerţ. 
Totodată, după absolvirea formării în sistem dual pot să îşi continue studiile, să dea examenul de Bacalaureat şi 
chiar să urmeze o facultate, dacă îşi doresc acest lucru. 
Pe perioada şcolarizării elevii beneficiază lunar de bursă de 400 RON (200 RON din partea statului, 200 RON din 
partea companiei), decont de transport şi masă de prânz pe perioada practicii, asigurate de companie. 

CLICK 

ZIARUL FINANCIAR 
 

GÂNDUL 

HOTNEWS 

De ce nu desfiintam sistemul de invatamant? raspunde Serban 

Iosifescu pentru Haute Culture  

http://www.hotnews.ro/stiri-haute_culture-21815164-nu-desfiintam-sistemul-invatamant-raspunde-serban-

iosifescu-pentru-haute-culture.htm 
Uite situatia. Azi iar este greva in invatamant.  Sau nu este greva. Oricum, traim in fiecare an acelasi scenariu. 
Inainte de vacanta, politica joaca pe degete profesorul. Jocurile acelea de-a - iti dam, nu-ti dam salarii mai bune-, 
de-a - tu contezi mult, de fapt, nu dam niciun ban pe tine-. Acestui motiv, Haute Culture i-a adaugat realitati: este 
vremea coucherilor, mentorilor, avem internet. Copiii si noi parem ca-nvatam succesul de la lideri informali mai 
mult decat de la SISTEM. Cu aceasta intrebare am mers la Serban Iosifescu: de ce nu desfiintam sistemul? 
 
Expertul in educatie Serban Iosifescu ne explica:  educatia inseamna sigur slujbe, ai carte, ai parte de un job, o 
pozitie sociala, dar mai destept de atat, sistemul de invayamant este modalitatea de transmitere a experientei 
sociale de la o generatie la alta. Societatea noastra a existat cu adevarat in clipa in care a avut memorie sociala, 
in momentul in care si-a transmis experienta sociala de la o generatie la alta. Ce-ai facut tu bine, in viata ta, 
transmiti si comunitatii tale. 
 
Accesul la memorie, la experienta sociala a unei natiuni este un drept universal al fiecarui membru al societatii. 
Or, pana acum nu exista o modalitate de acces la informatie corecta, ierarhizata, procesata, valoroasa, alta decat 
prin Sistem. VEZI VIDEO Iosifescu: 
Orice couch, orice mentor pe pamant ar veni nu poate da dreptul acesta fundamental fiecaruia dintre noi. 
Internetul, considera Iosifescu, este in faza in care nu discerne intre adevar si fake, prin urmare memoria, 
experienta sunt deturnate de la rostul lor. Prin deductie, absenta sistemului de invatamant, dar si sabotarea lui, 
reprezinta o lovitura data identitatii culturale, identitatii nationale. Natiunea isi transmite ineficient si insuficient 
aceasta experienta sociala, isi saboteaza viitorul.. 

Mediafax 

Olimpicii din clasa a VIII-a încep evaluarea naţională. Care sunt 

modificările la metoda de calcul pentru admiterea la liceu anul 

acesta 

http://www.mediafax.ro/social/olimpicii-din-clasa-a-viii-a-incep-evaluarea-nationala-care-sunt-modificarile-la-

metoda-de-calcul-pentru-admiterea-la-liceu-anul-acesta-16449872 

 
Elevii de clasa a VIII-a, care fac parte din loturile olimpice pentru concursurile internaţionale, vor susţine marţi, 13 
iunie, proba scrisă la limba română, la evaluarea naţională, sesiunea specială. Rezultatele finale vor fi afişate la 
16 iunie. 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21814327-profesorii-scolile-din-sectorul-6-capitalei-membri-fsli-vor-intra-luni-greva-nemultumiti-legea-salarizarii.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21815114-profesorii-intrat-greva-nemultumiti-legea-salarizarii-aproximativ-1000-cadre-didactice-din-sectorul-6-din-bucuresti-refuza-intre-clase.htm
https://www.facebook.com/serban.iosifescu?fref=ts
http://www.mediafax.ro/social/olimpicii-din-clasa-a-viii-a-incep-evaluarea-nationala-care-sunt-modificarile-la-metoda-de-calcul-pentru-admiterea-la-liceu-anul-acesta-16449872
http://www.mediafax.ro/social/olimpicii-din-clasa-a-viii-a-incep-evaluarea-nationala-care-sunt-modificarile-la-metoda-de-calcul-pentru-admiterea-la-liceu-anul-acesta-16449872


Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, la 14 iunie şcolarii vor avea examenul la matematică, 
urmând ca joi, 15 iunie, elevii care fac parte din grupuri minoritare să susţină proba scrisă la limba maternă. Tot 
pe 15 iunie, se vor afişa rezultatele, iar între orele 18.00-20.00, elevii nemulţumiţi de rezultate pot depune 
contestaţii. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 16 iunie. 
Elevii care au absolvit clasa a VIII-a şi care nu participă la concursuri naţionale vor susţine pe 19 iunie proba 
scrisă la limba română. Miercuri, 21 iunie, şcolarii vor susţine proba scrisă la matematică, iar cei care aparţin 
minorităţilor vor avea pe 22 iunie proba la limba maternă. 
În 26 iunie, până la ora 16.00, vor fi afişate rezultatele, urmând ca după soluţionarea contestaţiilor, pe 30 iunie, 
elevii să primească rezultatele fiinale. 
Ministerul Educaţiei a anunţat modificări la metoda de calcul pentru admiterea la liceu. De anul acesta, ponderea 
mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25 % cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat 
de media de la evaluarea naţională. 
În ceea ce priveşte rezultalele la evaluare naţională de anul trecut, pe discipline, reprezentanţii ministerului 
Educaţiei au transmis "că procentul notelor peste 5 a fost de 60,54% (prezenţă - 90,71%) la proba de Limba şi 
literatura română, respectiv 32,60% (prezenţă - 90,20%) la matematică. La proba de Limba şi literatura maternă, 
din 10.170 de elevi prezenţi, circa 76% au reuşit să obţină note peste 5". 
Potrivit rezultatelor transmise, cele mai multe note peste 5 s-au înregistrat în Capitală - 60,57% (rată prezenţă - 
90,10%), urmată de Brăila - 58,50% (rată prezenţă - 76,61%) şi Cluj - 55,33% (rată prezenţă - 91,37%). Cele mai 
mici note s-au înregistrat în judeţele Vaslui - 31,22%, Tulcea - 32,67%, şi Călăraşi - 33,47%. În aceste judeţe 
prezenţa a fost, în medie, de aproximativ 90%. La nivel naţional, 73.342 de elevi (44,05%) au obţinut medii peste 
5 la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale. 
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