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ADEVĂRUL 
Google oferă un grant de 30.000 de dolari pentru profesorii din România care predau informatică 
în şcoli 
 
adev.ro/otpirh 
 
Google oferă un grant de 30.000 de dolari pentru profesorii din România care predau informatică în 
şcoli. Aceştia vor primi sprijin din partea Google România, sub forma unui grant în valoare de 30.000 
de dolari, în cadrul proiectului InfoGim, pentru dezvoltarea învăţământului de profil, a anunţat 
Google România, printr-un comunicat de presă. 
Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR) a primit un grant de 30.000 de dolari din 
partea Google pentru crearea unei comunităţi online dedicată profesorilor care predau informatică la 
gimnaziu, potrivit unui comunicat emis de Google şi citat de Agerpres. „Proiectul InfoGim îşi propune 
o mai bună pregătire a profesorilor de Informatică şi îmbunătăţirea calităţii orelor de profil, iar 
mediul rural va fi cel vizat, în primul rând“, spun reprezentanţii UPIR. "Proiectul UPIR va cuprinde un 
portal de tip comunitate, cu membri activi şi contributori unde se vor regăsi şi vor fi dezvoltate 
resurse de predare şi învăţare. Pe acest portal se vor înscrie toţi doritorii care vor să beneficieze, dar 
să şi contribuie cu lucrări ce sunt utile la clasă, pe principiul "sharing", aşa cum se întâmplă în reţelele 
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de socializare. Alături de acesta va exista un program de mentoring şi training, prin care se vor 
organiza seminarii în diverse localităţi din ţară. Comunitatea va avea şi un program special pentru 
elevi, prin care li se pune la dispoziţie materiale utile, teste, exemple, demonstraţii, probleme 
rezolvate", menţionează sursa citată. InfoGim va demara în luna septembrie 2017.  
 
 
Bacalaureat 2017. Joi se pot înscrie absolvenţii clasei a XII-a care şi-au luat corigenţele pentru 
sesiunea din toamnă a examenului de Bacalaureat 
 
adev.ro/otpgff 
 
Joi se pot înscrie absolvenţii clasei a XII-a, care şi-au luat corigenţele, pentru cea de a doua sesiune a 
examenului de Bacalaureat 2017, potrivit calendarului emis de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). 
Prima probă scrisă începe în data de 21 august cu Limba Română. 
Următoarea probă se va desfăşura pe 22 august la Limba şi Literatura Maternă, pe 23 august va fi 
proba obligatorie a profilului, iar pe 24 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. 
Între 25 şi 28 august vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în Limba română, 
pe 28 august — competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 29 şi 30 august — 
competenţele digitale, iar în zilele de 30 şi 31 august se va face evaluarea competenţelor lingvistice 
într-o limbă de circulaţie internaţională. Rezultatele vor fi afişate pe 1 septembrie, până la ora 16,00, 
iar depunerea contestaţiilor va avea loc în aceeaşi zi, între orele 16,00 — 20,00. Contestaţiile 
urmează a fi rezolvate între 2 şi 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 6 septembrie. 
Dintre cei 128.509 de candidaţi prezenţi la prima sesiune din cadrul examenului de Bacalaureat 2017, 
93.640 au promovat, asta însemnând că 34.869 de candidaţi nu au obţinut o medie de trecere. Rata 
de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut probele în prima sesiune a acestui examen 
naţional  este de 72,9 %, fiind cu 1,5% mai mare după soluţionarea contestaţiilor 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 
Secretele chitaristului care a câștigat aurul la Olimpiada Internațională de Fizică din Indonezia 
http://evz.ro/secretele-chitaristului-aur-olimpiada.html 
 
 
Radu Andrei este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” din Brăila, iar la numai 
17 ani face cinste României la concursurile internaționale. Ultima oară s-a întâmplat zilele trecute, 
la Olimpiada de Fizică. 
 
Participarea la olimpiade și concursuri nu este un lucru străin pentru Radu. În anii 2014 și 2016, 
acesta a câștigat medaliile de argint și aur la Olimpiadele de Astronomie din Kârgâzstan și Bulgaria. 
De asemenea, tot în anul 2016, a mai adăugat în palmaresul său și Olimpiada Internațională de 
Astronomie și Astrofizică din India. 
Zilele acestea, însă, Radu a dat lovitura în Indonezia, unde a cucerit aurul la Fizică. Olimpiada s-a 
desfășurat în două etape: partea teoretică și partea experimentală. Elevul brăilean consideră că 
subiectele teoretice au avut un grad de dificultate crescut, dar asta a avut și un efect pozitiv asupra 
lui: l-a forțat să își pună imaginația „la treabă”, găsind astfel noi metode de rezolvare. 
El mărturisește, de asemenea, că partea experimentală a fost și mai complicată, deoarece România 
nu dispune de o infrastructură la fel de performantă ca alte țări ale lumii, însă a trecut cu brio și de 
acest mic impas. Tânărul s-a pregătit atât în laboratoarele de la Brăila, cât și în cele de la București. 
Predă gratis noțiuni de fizică și astronomie 
Radu e pe cât de isteț, pe atât de sincer: „Când fac ceea ce îmi place, nu o văd ca pe un sacrificiu. În 
Indonezia, oamenii au fost foarte ospitalieri, de fiecare dată când aveam o problemă, le spuneam și 
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totul se rezolva. Țara este deosebită, am vizitat temple și sate tradiționale, iar organizarea a fost 
eficientă”. 
În timpul liber, tânărul practică activități de voluntariat în domeniul fizicii și astronomiei. Mai exact, 
predă la Palatul Copiilor, dar și în taberele specializate. Încearcă să vină cu aplicații practice și metode 
noi de predare, fiind un profesor mai apropiat de vârsta copiilor. Satisfacția lui cea mai mare este 
atunci când copiii spun că au învățat ceva util de la el și că le-a plăcut. 
De asemenea, Radu ne-a mai dezvăluit că reușește să îmbine cu succes activitatea școlară cu 
distracțiile: în timpul liber cântă la chitara clasică, electrică și acustică! Și asta încă din clasa a VII-a! 
Radu are și o trupă, formată dintr-un alt coleg de clasă - chitarist - și doi colegi de liceu, la bass și la 
clape. Tânărul spune că nu sunt în formație completă, că le mai trebuie un toboșar, pe care speră să îl 
găsească în curând. Printre realizările sale se numără și activitatea la una dintre revistele liceului. 
Radu nu s-a hotărât încă dacă va pleca în străinătate sau va rămâne în țară, dar cu siguranță 
domeniul pe care-l va îmbrățișa în viitor va fi ori Fizică, ori Astrofizică. 
„Părinții mei sunt ingineri, iar când eram mic îmi explicau diverse fenomene și îmi arătau 
experimente. Ei mereu îmi răspundeau la orice curiozitate”, ni s-a onfesat Radu. Adolescentul ne-a 
mai povestit că tatăl său, priceput la mecanică, îi formase o intuiție despre cum așezi un corp ca să 
stea în echilibru, de exemplu. Acesta mai obișnuia să îi explice și despre rezistenta materialelor: unde 
sunt cele mai sensibile puncte, unde se rupe un anumit obiect prima dată daca îl forțezi prea tare și 
multe alte lucruri practice, ceea ce sporeau dorința tânărului de a afla cât mai multe despre acest 
domeniu. De fiecare dată când tatăl său construia sau repara câte un obiect, el îl observa și, când nu 
era nimic periculos, chiar îl ajuta. 
Radu a rămas cu amintiri frumoase din Indonezia, țara unde a cucerit aurul la Fizică. Templul 
Borobudur este una dintre ele: „Cred că e cel mai mare templu budist. Oferă priveliști uimitoare 
atunci când te afli în vârful lui. Este o constructie impunătoare. Modul în care a fost construit e foarte 
interesant, n-au folosit ciment sau mortar”. În cadrul programului, elevii olimpici au avut organizate 
și două activități inedite: plantarea orezului și pictarea batik-ului (n.r. - un material foarte popular in 
Indonezia , din care se fac articole de îmbrăcăminte). 
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ROMÂNIA LIBERĂ 
De ce refuză profesorii titularizarea: Repartizarea pe baza notelor are unele inconveniente 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/repartizarea-pe-baza-notelor-are-unele-inconveniente---
de-ce-refuza-profesorii-titularizarea-461218 
 
Profesorii din învățământul preuniversitar care au luat examenul prin care devin titulari vor fi 
repartizați, astăzi, în funcție de notele obținute. 
În pofida faptului că numărul de catedre disponibile este mai mic decât cel al candidaților care au 
luat examenul, este posibil ca o serie de posturi să nu fie ocupate de profesori titulari. “După 
reevaluarea lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului pentru titularizare, 9.772 de 
candidați au obținut note peste 7 (notă necesară angajării pe perioadă nedeterminată). Reevaluarea 
din cadrul concursului național pentru ocuparea catedrelor vacante din învățământul preuniversitar 
în 2017 a generat o majorare cu 1,90% a ratei notelor peste 7 sau egale cu 7, mai exact de la 45,73% 
(rezultate inițiale) la 47,63% (rezultate finale). 
La nivel naţional sunt disponibile 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe 
perioadă nedeterminată (titularizabile). Dintre acestea, 2.861 de posturi didactice/catedre vacante 
sunt în mediul urban şi 1.691 în mediul rural. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe 
perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru 
învăţământ preşcolar în limba română (1.198), învăţători/profesori pentru învăţământ primar în 
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limba română (1.089), muzică instrumentală (274) și educaţie fizică şi sport (236)”, a anunțat 
Ministerul Educației. 
Discipline care nu se cer 
După cum reiese din cifrele Ministerului Educației, numărul de candidați care au luat concursul de 
titularizare este aproape dublu față de numărul locurilor disponibile. Cu toate acestea, nu există 
siguranța că toate catedrele vor fi ocupate de titulari. Acest lucru se explică prin faptul că unii 
candidați care au obținut o notă foarte mare la examen nu vor găsi o catedră disponibilă la o unitate 
de învățământ de top sau pe care și-o doresc. 
În acest caz, ei pot opta pentru a-și conserva nota pentru examenul de titularizare de anul viitor 
(legea permite, dar numai de  la un an la celălalt). Pentru a nu rămâne șomeri, se pot orienta spre un 
post de suplinitor. În acest fel, evită titularizarea la o școală care nu corespunde exigențelor lor. 
Trebuie spus că salariul este același, atât pentru un profesor debutant titular, cât și pentru un 
suplinitor. Diferența constă în faptul că, în primul caz, contractul se încheie pe o perioadă 
nedeterminată. 
Catedre neocupate ar putea rămâne și pentru că nu au trecut  examenul de titularizare suficient de 
mulți candidați care să acopere locurile disponibile la o anumită disciplină. 
În nota anului trecut 
Procentul celor care au luat examenul de titularizare este apropiat de cel de anul trecut. 
„Reevaluarea lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului naţional de titularizare din 
anul 2016 a generat o majorare cu 2,22% a ratei notelor peste 7 sau egale cu 7, mai exact de la 
44,43% la 46,65%. Comparativ cu procentul înregistrat anul trecut după soluţionarea con-tes-taţiilor 
(39,46%), s-a înregistrat o creştere de peste 7%“, potrivit unui comunicat al Ministerul Educației din 
august 2016. 
În 2017, 47,63% din candidați au luat examenul de titularizare. 
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Ministrul Educatiei, despre “Dosarul de licenta fara studii” de la Arad: Informatii circulau in spatiul 
public, dar eu nu credeam ca mai exista in secolul asta astfel de profesori 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21924069-ministrul-educatiei-despre-dosarul-licenta-fara-
studii-arad-informatii-circulau-spatiul-public-dar-nu-credeam-mai-exista-secolul-asta-astfel-
profesori.htm 
 
Ministerul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, miercuri, la Antena 3, despre perchezitiile universitatile 
"Vasile Goldis" si "Aurel Vlaicu", unde mai multi profesori au cerut si primit bani cu ocazia sustinerii 
de catre studenti a examenelor la diferite discipline si de licenta, ca situatia este o palma data 
mediului universitar si ca existau in spatiul public informatii cu privire promovari frauduloase, nu 
credea ca mai exista in secolul asta astfel de profesori.  
 
Liviu Pop a declarat ca deocamdata nu are mai multe informatii decat cele furnizate de catre 
anchetatori si asteapta finzalizarea anchetelor.  
 
"Nu putem fi nepasatori la ce se intampla" arunca o palma data mediului universitar", a spus 
ministrul care a recunoscut ca informatii in sensul fraudarii examenelor existau. 
 
"Informatii circulau,(...) am comunicat foarte clar sa se respecte codul deontologic", a mai spus Pop, 
care a adaugat ca "la nivelul Ministerului nu am avut date, circulau in spatiul public. Eu nu credeam 
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ca mai exista in secolul acesta astfel profesori care sa se comporte astfel(...). Nu isi dau seama de 
consecintele comportamentelor lor in tot mediul universitar (...). Eu mi-as dori sa fie un caz izolat". 
 
 
 
Potrivit Parchetului instantei supreme, anchetatorii fac 106 perchezitii domiciliare la cadre didactice 
si studenti, la toate sediile universitati "Aurel Vlaicu" - de stat si "Vasile Goldis" - privata din Arad, iar 
in acest dosar denumit generci "Diplome de licenta fara studii" 36 de persoane au calitatea de 
suspect. 
 
Potrivit procurorilor, mai multe cadre didactice din cadrul celor doua institutii de invatamant au cerut 
si primit bani si bunuri cu ocazia organizarii si sustinerii de catre studenti a examenelor la diferite 
discipline (sustinute chiar in afara perioadei de examinare) si/sau cu ocazia sustinerii examenelor de 
licenta. 
 
 
Unii studenti straini, inscrisi la grupe ce urmeaza cursurile in limba romana, nu cunosc/nu inteleg 
limba romana si totusi sunt promovati, in schimbul unor sume de bani, la toate examenele anuale, 
spun procurorii. 
 
Conform acestora, in urma cercetarilor s-a stabilit ca in schimbul unor sume de bani studentii 
primeau in timpul examenelor sustinute on-line raspunsurile corecte la testele grile, acestea fiindu-le 
trimise pe telefoanele mobile de catre informaticienii institutiei de invatamant, prin mesaje text 
(SMS).  
 
De asemenea, era modificata nota de examen in sensul maririi acesteia, prin accesarea ilegala de 
catre informaticienii din respectivele institutii a softului creat pentru evidenta situatiilor scolare, 
avand drept consecinta promovarea. Procurorii spun ca informaticienii intrau in contul electronic al 
studentului si modificau raspunsurilede la examen in testul on-line astfel incat studentul sa fie 
declarat promovat de catedra. 
 
Anchetatorii ridica mai multe documente si computere de la toate sediile celor doua universitati din 
Arad, relateaza News.ro. Potrivit unor surse judiciare, printre cei vizati de perchezitii ar fi si medicul 
timisorean Emil Urtila, profesor la Universitatea Vasile Goldis, din Arad, perchezitiile in cazul sau 
avand loc atat la locuinta, cat si la clinica sa. Profesorul Emil Urtila este medic in specialitatea cranio-
maxilo-faciale. 
 
Perchezitii au loc si in campusuri, dar si la profesori si studenti din judetele Timis, Hunedoara si Caras-
Severin. 
 
Mediafax 
Concurenţa la facultate, indicator important pentru cum sunt plătiţi bugetarii: 8 pe un loc la 
jandarmi şi 3,5 pe un loc la medicină 
http://www.mediafax.ro/social/concurenta-la-facultate-indicator-important-pentru-cum-sunt-platiti-
bugetarii-8-pe-un-loc-la-jandarmi-si-3-5-pe-un-loc-la-medicina-16639787 
 
Perspectiva unui loc de muncă sigur, dar şi salariile mari de la stat au atras absolvenţii de bacalaureat 
spre profesii precum cea de jandarm, ofiţer de penitenciare sau medic. 
Doar facultăţile cu profil IT, care livrează absolvenţi pentru mediul privat, au o concurenţă care se 
apropie de cea din facultăţile care formează viitori "bugetari", scrie Ziarul Financiar. 
Cea mai mare concurenţă din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti anul 
acesta a fost la Facultatea de Jandarmi, unde pentru cele 44 de locuri bugetate la cursurile de zi s-au 
înscris 371 de candidaţi, generând o concurenţă de 8,43 candidaţi pe loc, potrivit datelor furnizate de 
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comisar şef prof. univ. dr. Nicolae Radu, şeful biroului de relaţii publice din cadrul instituţiei de învă-
ţământ. 
Pe locul doi în topul celor mai căutate facultăţi din cadrul Academiei de Poliţie se află specializarea 
Pentienciare din cadrul Facultăţii de poliţie, cu o concurenţă de 7 candidaţi pe loc (99 de înscrişi 
pentru 14 locuri), urmată de specializarea Ordine şi Siguranţă Publică tot din cadrul Facultăţii de 
Poliţie, cu o cincurenţă de 5,88 de candidaţi pe loc (1.487 de înscrişi la 253 de locuri). 
 
Agerpres 
Candidații care au luat corigențele se pot înscrie joi la Bacalaureatul de toamnă 
https://www.agerpres.ro/social/2017/07/27/candidatii-care-au-luat-corigentele-se-pot-inscrie-joi-la-
bacalaureatul-de-toamna-09-32-33 
 
Elevii care au promovat examenele de corigențe se pot înscrie joi la a doua sesiune a Bacalaureatului, 
potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. 
Ceilalți candidați la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris în perioada 11-14 iulie. 
Pe 21 august se va desfășura proba scrisă la Limba și literatura română, pe 22 august — la Limba și 
literatura maternă, pe 23 august — proba obligatorie a profilului, iar pe 24 august — proba la alegere 
a profilului și specializării. 
Între 25 și 28 august vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în Limba română, 
pe 28 august — competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 29 și 30 august — 
competențele digitale, iar în zilele de 30 și 31 august se va face evaluarea competențelor lingvistice 
într-o limbă de circulație internațională. 
Rezultatele vor fi afișate pe 1 septembrie, până la ora 16,00, iar depunerea contestațiilor va avea loc 
în aceeași zi, între orele 16,00 — 20,00. Contestațiile urmează a fi rezolvate între 2 și 5 septembrie, 
iar rezultatele finale vor fi afișate pe 6 septembrie. 
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