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ADEVĂRUL 
UPDATE Matrapazlâcurile din spatele manualelor de Sport: şcolile au 
primit o listă din care sunt obligate să comande, deşi licitaţia se va încheia 
pe 7 august 
 
adev.ro/ou04fx 
Licitaţia pentru controversatele manuale de educaţie fizică încă nu s-a încheiat, dar şcolile din teritoriu au şi primit lista cu 
titlurile din care sunt obligate să comande unul. Lista a fost trimisă încă din 27 iulie, în aceeaşi zi în care ministrul Educaţiei 
anunţa pe Facebook că licitaţia se încheie abia pe 7 august. 
 
Potrivit unui document trimis de Human Catalyst către Adevărul, în data de 27 iulie, directorii de şcoli au primit un document 
confidenţial de la inspectoratele şcolare judeţene, în care este prezentată o listă cu 6 manuale, dintre care 5 sunt de educaţie 
fizică (şi unul de religie romano-catolică). Documentul a primit avizul Consiliului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), 
instituţie care, printre altele, are rolul de evalua manualele şi-şi dă acordul pentru distribuţia acestora în şcolile din România. În 
aceeaşi zi, ministrul Educaţiei făcea anunţul care a stârnit controverse cu privire la apariţia manualului de Educaţie Fizică şi de 
Dirigenţie. Cu acelaşi prilej, Liviu Pop se plângea într-o postare pe Facebook că nu s-au făcut licitaţii de manuale pentru toate 
programele şcolare, dar că încă este timp pentru derularea acestui demers până pe 7 august. Ministrul Pop a declarat marţi, 1 
august, la Alba Iulia, că elevii de clasa a V-a vor avea, în acest an, manuale şcolare noi la educaţie fizică şi sport, informatică şi 
consiliere şi dezvoltare personală Cum justifică CNEE lipsa de transparenţă Directorul CNEE, Marian Suţă a precizat că lista cu 
manuale a ajuns la reprezentanţii şcolilor înainte de finalizarea înscrierilor pentru licitaţie, spunând că este doar o listă cu 
manuale necontestate. ,,Eu nu pot să comentez ce a spus ministrul în legătură cu termenul de finalizare al licitaţiei. Eu pot 
spune doar atât: acea listă primită de şcoli este doar cu manualele necontestate şi pentru care şcolile vor putea să facă 
comenzi", a declarat, pentru Adevărul, Marian Suţă. Acuzat de fraudă Demersul Ministerului Educaţiei ridică şi alte semne de 
întrebare. Cristian Mirescu, actualul director al uneia dintre editurile care elaborează unul dintre manualele de sport- Editura 
Didactică şi Pedagogică R.A. - este fostul preşedinte al Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. Acesta a fost revocat din 
funcţie în august 2016 de către ministrul Educaţiei în funcţie la acea perioadă, Mircea Dumitru. Motivul: Corpul de Control al 
premierului a constatat că în cazul licitaţiei manualelor clasei a IV-a a fost încălcată procedura de secretizare/desecretizare a 
ofertelor. 
Fără consultarea specialiştilor în Educaţie Daniela Vişoianu, preşedintele Coaliţiei pentru Educaţiei  susţine că specialiştii în 
Educaţie au fost descurajaţi în vederea participării la consultările pentru programele şcolare, în baza cărora s-au realizat 
manualele. ,,Atunci când noile programe şcolare erau în consultare, eram descurajaţi să propunem îmbunătăţiri cu explicaţia că 
oricum unii au gata manualele. Decizia de a susţine acest manual a fost propusă de CNEE, care trebuie să o justifice, şi să 
spună, clar, care este valoarea adusă în proces, cum contribuie la dobândirea de abilităţi de viaţă, şi să îşi asume această 
alegere", a afirmat Vişoianu. Mai mult decât atât, experţii în Educaţie se plâng şi de faptul că modul în care s-a derulat această 
procedură este cel puţin confuză, problematica fiind cu atât mai gravă în contextul în care decidenţii politici se contrazic între ei. 
„Este cel puţin neserios ca Ministerul Educaţiei să trimită ofertele de manuale în şcoli, în aceeaşi zi în care tot ministrul 
Educaţiei declară că licitaţia se va finaliza pe 7 august. Noi ce să înţelegem din această grabă? Că  ministrul deja ştia cine sunt 
câştigătorii şi că a făcut o informare doar de complezenţă!? De asemenea, trebuie să ne punem un semn de întrebare şi în 
privinţa poziţionării opuse a guvernanţilor vizavi de manualele şcolare. Mai cu seamă, dacă Liviu Pop ia foarte în serios aceste 
manuale de Educaţie Fizică, premierul spune că sunt o glumă. Cine are dreptate în toată această schemă?“, a comentat Ştefan 
Vlaston, preşedintele asociaţiei EDU CER. Reprezentanţii Human Catalyst, ONG-ul care a intrat în posesia acestui document 
sunt revoltaţi de lipsa de transparenţă a decidenţilor. Aceştia cer demisia ministrului Educaţiei şi au iniţiat şi o petiţie în acest 
sens. „Cerem demisia ministrului educaţiei pentru afirmaţiile mincinoase şi deciziile aberante luate fără consultarea principalilor 
actori în actul educaţional - elevii, părinţii, profesorii şi societatea civilă. Solicităm revocarea URGENTĂ a ordinului trimis de 
Ministerul Educaţiei la ISJ-uri, respectiv şcoli gimnaziale din toată ţara, pentru achiziţionarea manualelor de sport de la editurile 
preferate!", se arată în textul petiţiei. Tudose: Sunt convins că a fost o glumă Până şi premierul Mihai Tudose s-a arătat 
nedumerit de manualele de sport. Acesta s-a declarat convins că propunerea ministrului Educaţiei, Liviu Pop, privind 
introducerea unui manual pentru disciplina Educaţie fizică şi sport reprezintă "o glumă" şi a subliniat că, mai întâi, copiii trebuie 
învăţaţi să alerge, să se dezvolte corespunzător. "Dacă pe data de 15 septembrie toate manualele sunt pe bancă, cuminţi, 
aşteptând elevii la şcoală, eu cred că domnul ministru Liviu Pop poate să ne prezinte şi manualul de colorat pentru ora de sport, 
e dreptul lui să imagineze aşa ceva. La Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, ştiţi, se fac cursuri pe manuale, dar 
haideţi întâi să învăţăm copiii să alerge, să se mişte, să se dezvolte corespunzător şi mai puţin după manual. Adică dacă la ora 
de sport stăm tot în clasă cu manuale, e în regulă, nu ştiu cum arată caietul de teme pentru acasă la sport. O să aprofundăm 
subiectul cu domnul ministru, eu sunt convins că a fost o glumă", a declarat Mihai Tudose luni seară, la Antena 3. În cursul zilei 
de marţi, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a replicat că  programele şcolare în baza cărora s-au realizat aceste manuale au fost 
întocmite încă de anul trecut, în timpul guvernării Cioloş.  „Am discutat cu premierul, recunosc (…) Programele şcolare pentru 
clasele V-VIII au fost aprobate anul trecut, ca să închidem acest subiect. În aprilie anul trecut, guvernul tehnocrat a aprobat tot 
ce înseamnă plan-cadru pentru învăţământul gimnazial. Asta ca să clarificăm subiectul legat de Istorie şi Istoria Românilor 
pentru clasa a VIII-a. Noi, anul acesta, din ianuarie, am lucrat pe programele şcolare“, a declarat Liviu Pop. Introducerea unui 
singur manual: o posibilă soluţie Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educaţiei,  spune că pentru înlăturarea unor astfel de 
controverse este nevoie de numirea unei singure edituri, de stat, care să se ocupe exclusiv  de realizarea manualelor. „Am 
reuşit să implementez o delimitare drastică la  maximum trei variante de manual, de la 10-11 cât erau înaintea mandatului meu. 
Intenţia mea a fost să ne limităm la o singură variantă de manual, însă nu am reuşit acest lucru. O astfel de practică există în 
cele mai multe ţări din Europa, care respectă legislaţia din domeniul concurenţei ca şi noi, dar care nu au aceste probleme cu 
privire la calitatea manualelor, la întârzierea livrării acestora. De ce? În aceste ţări, responsabiltatea realizării manualelor este în 
mâinile statului, care are o singură editură, strict pentu acest lucru, una profesionistă“, a explicat Cîmpeanu. Cine a realizat 
manualele Unul dintre manualele de Educaţie Fizică şi Sport îl are ca autor, printre alţii, pe Laurenţiu Oprea, inspector pe 
Educaţie Fizică în Bucureşti de mai bine de 20 de ani. Un alt manual din lista cu pricina a fost realizat cu participarea lui Petre 
Dragomir, secretar Ştiinţific al Comisiei Naţionale pentru Educaţie Fizică şi Sport, dar şi Titel Iordache, profesor de Sport, 
asociat la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti.   
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UPDATE Liviu Pop: Programele şcolare pentru clasele V-VIII au fost 
aprobate de guvernul tehnocrat. Ce spune ministrul Educaţiei despre 
greutatea ghiozdanelor 
 
adev.ro/ou04jn 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, marţi, că programele şcolare pentru clasele V-VIII şi tot ce înseamnă plan-cadru 
pentru învăţământul gimnazial au fost aprobate anul trecut, în aprilie, de către guvernul tehnocrat, adăugând că, în ceea ce 
priveşte manualul de Educaţie fizică şi sport, au fost semnate contractele, neexistând contestaţii, iar cele trei variante de 
manuale sunt deja publice în format electronic. 
UPDATE Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, marţi, că ministerul va continua procesul de debirocratizare a învăţământului 
astfel încât toate documentele pentru gradaţiile de merit, evaluarea naţională şi bacalaureat vor fi digitalizate. Lucrările vor fi 
corectate de pe calculator de către evaluator, care va sta acasă sau la centrul de corectură, dacă acasă nu are calculator. 
„Toate documentele pentru gradaţiile de merit vor fi digitalizate. Toate documentele pentru evaluarea naţională şi examenul de 
bacalaureat vor fi digitalizate. Lucrările se vor corecta de pe calculator de evaluatorul care va sta acasă sau la centrul de 
corectură, dacă acasă nu are calculator", a spus Liviu Pop. Catalog electronic pentru note şi absenţe în cel mult doi ani 
Ministerul intenţionează să introducă în şcoli, în cel mult doi ani, catalogul electronic în care vor fi trecute toate absenţele şi 
toate notele, iar părinţii vor primi situaţia în timp real. În plus, Pop afirmă că toate şcolile din ţară vor fi conectate la internet, 
existând fonduri pentru aceste proiecte. „Prin Programul de guvernare, avem şi acel catalog electronic. În maxim doi ani de zile, 
toate absenţele şi toate notele le va primi fiecare părinte în timp real. Vor fi încărcate pe platformă, va fi progresul elevului (…) 
sunt elemente care, până la urmă, vor contribui la creşterea calităţii actului de educaţie” a declarat Liviu Pop, într-o conferinţă 
de presă la Alba Iulia. Liviu Pop: „Greutatea ghiozdanului este dată de materialele auxiliare“ În cadrul aceluiaşi eveniment, 
ministrul Educaţiei, a afirmat că greutatea enormă a ghiozdanului elevilor români, pe care o reclamă unele asociaţii, nu este 
dată de manual, ci de auxiliarele pe care profesorii şi părinţii le comandă la începutul fiecărui an şcolar. El susţine că pentru 
noul an şcolar ar trebui „auxiliare un pic mai uşoare”. Reacţie la declaraţia premierului, care a spus că manualele de Sport sunt 
o „glumă“  Întrebat ce părere are despre reacţia premierului Mihai Tudose dintr-o emisiune televizată cu privire la manualele 
şcolare, Liviu Pop a spus că a avut o discuţie cu şeful Executivului înainte de acea emisiune, însă nu a dorit să dezvăluie 
subiectele abordate. „Am discutat cu premierul, recunosc, înainte de emisiune. Programele şcolare pentru clasele V-VIII au fost 
aprobate anul trecut, ca să închidem acest subiect. În aprilie anul trecut, guvernul technocrat a aprobat tot ce înseamnă plan 
cadru pentru învăţământul gimnazial. Asta ca să clarificăm subiectul legat de Istorie şi istoria românilor pentru clasa a VIII-a. 
Noi, anul acesta, din ianuarie, am lucrat pe programele şcolare“, a spus Pop. El a adăugat că manualul şcolar este un drept al 
elevului, iar Articolul 69, alineatul 4, din Legea educaţiei naţionale specifică faptul că elevul beneficiază de manuale gratuite, 
indiferent că este în învăţămîntul de stat, privat sau este în zona minorităţilor. Ministrul Educaţiei despre edituri: „Interesul lor 
este unul economic sau unul pentru elevi?“ „Pentru acest fapt, licitaţia care a fost începută în momentul în care am preluat eu 
mandatul a continuat. Orice modificare a regulii în timpul jocului poate duce la anularea licitaţiei, lucru pe care eu nu mi-l doresc 
şi niciun coleg din zona ministerului nu îşi doreşte. A veni în detaliu pe acea disciplină trebuie să avem manuale sau nu, cred că 
este imposibil acum să ne pronunţăm pentru că, aşa cum am spus-o, articolul din lege este foarte clar. E obligaţia statului să 
asigure manuale pentru toţi copiii. Am auzit diverse comentarii în spaţiul public. Nu vreau să le comentez deocamdată. Cu 
siguranţă, după 7 august, respectiv 10 august, că sunt două etape în perioada evaluărilor manualelor, după această perioadă 
voi comenta şi eu public lucrul acesta legat de toate acuzele pe care unele edituri am înţeles că le-au făcut la nivelul ministerului 
şi o să-i întreb foarte frumos pe aceşti editori: «Interesul lor este unul economic sau unul pentru elevi?» Pentru că avem zeci de 
discipline la care nu avem încă manuale, iar lucrul acesta trebuia să-l facă editurile, inclusiv Editura Didactică şi Pedagogică, 
care este în coordonarea Ministerului Educaţiei. Este un drept al elevului şi atâta timp cât acest drept este în lege, eu, ca 
ministru, nu fac altceva decât să respect dreptul elevului la educaţie“, a mai spus ministrul. Întrebat ce se întâmplă cu manualul 
de Educaţie fizică şi sport, Liviu Pop a răspuns că au fost semnate contractele, nefiind contestaţii, iar cele trei variante de 
manuale sunt deja publice, în format electronic, şcolile putând să le comande. „Acest manual este aprobat, sunt semnate 
contractele nefiind contestaţii la Educaţie fizică şi sport, cele trei manuale deja sunt publice, sunt în format electronic, şcolile le 
pot comanda, pentru că, repet, nu putem încălca un drpt al elevului“, a mai spus Liviu Pop. Ministrul Educaţiei participă, marţi, la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la o conferinţă internaţională de Matematică. 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 

Intrăm în rândul lumii. 100 de milioane de euro 
pentru catalogul și biblioteca virtuale 
http://evz.ro/100-milioane-euro-catalogul-biblioteca.html 
 
În cadrul unui proiect fi nanțat din fonduri europene, toate școlile din 
România vor avea internet. Notele și absențele elevilor vor putea fi văzute în 
timp real de părinți, prin intermediul unui e-mail sau a unui simplu sms. 
Ministerul Educației va depune spre finanțare la Comisia Europeană trei planuri cu 
o valoare maximă de 100.000.000 de euro, bani care ar trebui să asigure, în cel mult doi 
ani, internet în toate unitățile de învățământ din România. Și asta nu e tot. Programul 

http://adev.ro/ou04jn
http://evz.ro/100-milioane-euro-catalogul-biblioteca.html
http://evz.ro/micapublicitate


include și implementarea catalogului și a bibliotecii virtuale, până acum prezente doar în 
câteva unități școlare. 
„Sunt foarte optimist în legătură cu aceste trei proiecte. Wireless campus, adică zonă de 
campus în fiecare sală în care se face act de predare, bibliotecă şcolară virtuală şi, dacă 
vreţi, evidenţa elevilor - să nu-i spun catalogul elevilor -, pentru că ne interesează şi 
prezenţa elevilor şi evaluarea acestora. Toate cele trei proiecte sunt integrate, chiar 
săptămâna trecută am avut o discuţie cu Ministerul Comunicaţiilor pentru a depune cele 
trei proiecte la Comisia Europeană pentru finanţare. Toate cumulate pot fi maximum 
100 de milioane de euro”, a explicat Liviu Pop, ministrul Educației. 
 
 
PUTEREA 

Ministrul Educației nu se lasă: Se MODIFICĂ Bacalaureatul și Evaluarea 
Națională 

http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-nu-se-lasa-se-modifica-bacalaureatul-si-evaluarea-nationala-158783.html 
 
După ce, săptămâna trecută, şefii din Educaţie ne-au surprins cu decizia de a introduce 
manuale la orele de sport şi educaţie filzică, dar şi la dirigenţie, astăzi, ministrul Liviu Pop a 
anunţat modificări importante la Evaluarea Națională și Bacalaureat. 

Prezent la Alba Iulia, la festivitatea de deschidere a conferinței internaționale „Recent Trends in 
Pure and Applied Mathematics (TREPAM 2017)”, ministrul Educației a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că se dorește digitalizarea documentelor pentru Evaluarea Națională, 
Bacalaureat dar și concursul pentru gradațiile de merit. 

„Vom informatiza și digitaliza foarte mult. Vom digitaliza concursul pentru gradațiile de merit, în 
sensul în care toate dosarele pentru gradații de merit vor fi scanate și urcate pe platformă. Toate 
documentele pe care le vor încărca cei care candidează la concursul pentru gradații de merit pot fi 
folosite de inspectori sau directori în actul de verificare, lucrul acesta reducând foarte mult 
birocrația”, a spus Liviu Pop. 

Totodată, ministrul a transmis că lucrările de la Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat 
se vor putea corecta de profesorul evaluator direct de acasă, de pe calculatorul personal. 

„Toate documentele pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat vor fi digitalizate. 
Lucrările se vor corecta, de pe calculator, de evaluatorul care va sta acasă sau la centrul de 
corectură sau la școală dacă acasă nu are calculator. 

Tot ce va încărca profesorul pe acea platformă va putea fi folosit de către inspector sau cei care 
vin în inspecție și control ca document. Am început demersurile pe reducerea comisiilor, știm că 
sunt un număr redus de comisii, le vom reanaliza pentru că multe dintre ele până la urmă s-au 
redus ca număr dar ca atribuții au același volum. Și acolo avem soluția de fluidizare a 
informațiilor, iar tot ceea ce se poate digitaliza o vom face”, a mai transmis ministrul. 

Liviu Pop a explicat că procesul de rescriere a programelor școlare pentru clasele IX – XII va 
continua. 

„Anul acesta ne-am propus să rescriem toate programele cadru, pentru invățământul liceal, 
inclusiv profesional și dual, iar anul viitor, programele școlare pentru învățământul liceal și dual 
în așa fel încât la finalul anului viitor să avem rescrise programele școlare iar începând cu anul 
școlar 2019 – 2020 să intre pentru prima dată noile manuale cu noua programă școlară pentru 
clasele a IX-a”, a mai spus Liviu Pop. 

http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-nu-se-lasa-se-modifica-bacalaureatul-si-evaluarea-nationala-158783.html


Ce spune ministrul Liviu POP despre manualul de „Educație fizică și 
Sport”. Cum comenteză poziția premierului TUDOSE 

http://www.puterea.ro/educatie/ce-spune-ministrul-liviu-pop-despre-manualul-de-educatie-fizica-si-sport-cum-comenteza-
pozitia-premierului-tudose-158770.html 
 
Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a declarat marți, la Alba Iulia, că nu vede care este 
problema apariției unui manual pentru disciplina Educație fizică și Sport, despre care a 
opinat că "nu face decât să aducă un element în plus în actul didactic", el reiterând că elevii 
nu vor da lucrări de control. 

"Nu văd care e problema apariției unui manual, atât timp cât nu face decât să aducă un element în 
plus în actul didactic. Nu se vor da lucrări de control la educație fizică. (...) Nu se modifică cu 
nimic ora de educație fizică în rău, sper să se modifice în bine", a susținut, într-o conferință de 
presă, Liviu Marian Pop, potrivit Agerpres. 

Întrebat cum comentează declarația premierului Mihai Tudose care, luni seara, la un post de 
televiziune, a afirmat că este convins că propunerea privind introducerea unui manual pentru 
disciplina Educație fizică și Sport reprezintă "o glumă", Liviu Marian Pop a spus că a vorbit cu 
șeful Guvernului înainte de emisiunea în cauză. 

"Am discutat cu premierul, recunosc, înainte de emisiune", a precizat ministrul. Chestionat ce 
anume i-a transmis premierul, Pop a replicat că "numai lucruri bune" adăugând că, fiind o 
discuție privată, preferă să nu spună ce a discutat cu Mihai Tudose pe acest subiect. 

„Manualul școlar este un drept al elevului!” 

Liviu Marian Pop a menționat că manualul în cauză, nefiind contestații în privința lui, este 
aprobat și este disponibil în format electronic, putând fi comandat de către școli. 

Totodată, ministrul a mai spus că programele școlare pentru clasele V-VIII au fost aprobate anul 
trecut. 

"În aprilie anul trecut, guvernul tehnocrat a aprobat tot ce înseamnă plan cadru pentru 
învățământul gimnazial. (...) Noi, anul acesta, din ianuarie am lucrat pe programele școlare. În 28 
februarie s-au finalizat programele școlare pentru clasa a V-a. Se știe că elevii de clasa a V-a 
urmează la începutul anului școlar să beneficieze de noile manuale școlare, în conformitate cu 
programa școlară. Manualul școlar este un drept al elevului, a susținut Liviu Marian Pop. 

El a adăugat că, anul acesta, pentru clasa a V-a mai sunt încă două manuale noi. 

"Avem manualul de informatică pentru că debutăm, pentru prima dată, în clasa a V-a cu 
disciplina informatică și elevii vor avea manual de informatică, ceea ce nu au avut până acum în 
învățământul gimnazial. Consilierea și dezvoltarea personală, vechea oră de dirigenție, dacă vreți, 
are și ea manual. Repet, asta spune legea", a conchis ministrul Educației. 

 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
Ministrul Educației, Liviu Pop, i-a răspuns 
premierului Tudose: Manualul de Educație Fizică 

http://www.puterea.ro/educatie/ce-spune-ministrul-liviu-pop-despre-manualul-de-educatie-fizica-si-sport-cum-comenteza-pozitia-premierului-tudose-158770.html
http://www.puterea.ro/educatie/ce-spune-ministrul-liviu-pop-despre-manualul-de-educatie-fizica-si-sport-cum-comenteza-pozitia-premierului-tudose-158770.html


nu este o glumă. Școlile îl pot comanda, este 
aprobat 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministrul-educatiei--liviu-pop--i-a-replicat-premierului-tudose--manualul-de-
educatie-fizica-nu-este-o-gluma--scolile-il-pot-comanda--este-aprobat-462225 
 
Ministrul Educa'iei, Liviu Pop, i-a replicat premierul Mihai Tudose că manualul de educaţie fizică şi sport pentru elevii de clasa a 
V-a a fost aprobat şi nu există contestaţii. Cele trei variante sunt publice pe format electronic, iar astfel şcolile le pot comanda, a 
adăugat ministrul de resort, potrivit Mediafax. 
Întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, dacă elevii de clasa a V-a vor avea 
manual de educaţie fizică şi sport, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a răspuns: ”Acest manual este aprobat, sunt semnate 
contractele, nefiind contestaţii la educaţie fizică şi sport, cele trei manuale deja sunt publice, pe format electronic, şcolile le pot 
comanda pentru că, repet, nu putem încălca un drept al elevului”. 
”Am auzit unele asociaţii spunând că e greutatea enormă a ghiozdanului. Greutatea nu este dată de un manual. Un manual 
cântăreşte în medie 200 de grame. Un elev, mă refer la clasa a V-a, are maxim cinci ore pe zi la şcoală. Auxiliarele au, da, o 
greutate mai mare, pe care editurile le pun la dispoziţia unităţilor şcolare pentru a fi comandate de părinţi, profesori sau diriginţi. 
Fapt pentru care începutul anului şcolar va trebui să ne găsească cu auxiliare un pic mai uşoare, dacă mă întrebaţi pe mine”, a 
spus ministrul. 
Liviu Pop a fost întrebat ce va conţine manualul de educaţie fizică şi a răspuns că s-a uitat pe varianta Editurii Didactice şi 
Pedagogice. 
”L-am văzut pe site-ul editurii. Evident până vineri vom avea toate cele câte manuale s-au aprobat, nouă manuale, trei de 
educaţie fizică şi şase de la celelalte discipline, vor fi publice pe site-ul manuale.edu.ro. Sunt informaţii de care are nevoie şi 
elevul, şi părintele şi profesorul. Vă asigur de lucrul acesta. Dau un exemplu simplu, părţile corpului omenesc, în ce clasă se 
studiază şi când se folosesc la educaţie fizică şi sport. Facem încălzirea la triceps sau la biceps, dar învăţăm elementele la 
anatomie poate un pic mai târziu. Am dat un exemplu simplu. Eu susţin să facem, zilnic, minim 30 de minute sport. Dar ştim să 
facem sport 30 de minute? 
Iar în partea cealaltă, nu văd care e problema apariţiei unui manual care nu face decât un element în plus în actul didactic. Nu 
se vor da lucrări de control la educaţie fizică. Dacă vrem să-l privim ca un mijloc de progres în actul educaţional, putem să-l 
vedem. Dacă vrem să-l criticăm la nesfârşit, o să vă spun acelaşi lucru. Este şi pe format electronic, nu înseamnă că trebuie să-l 
ducă la şcoală copilul. Toate cele cinci manuale cântăresc maxim un kilogram”, a spus Liviu Pop. 
În explicaţia oferită jurnaliştilor privind apariţia manualelor de sport, Liviu Pop a subliniat că acestea sunt un drept al elevilor, 
care nu a fost respectat în ultimii ani. 
”Noi, anul acesta, din ianuarie, am lucrat pe programele şcolare. În 28 februarie s-au finalizat programele şcolare pentru clasa a 
V-a. Se ştie că elevii de clasa a V-a urmează la începutul anului şcolar să beneficieze de noile manuale şcolare, în conformitate 
cu programa şcolară. Manual şcolar este un drept al elevului. Articolul 69, alineatul patru din Legea Educaţiei Naţionale, spune 
foarte clar că elevul beneficiază de manuale gratuite, indiferent că e în învăţământul de stat, privat sau este în zona 
minorităţilor. 
Fapt pentru care licitaţia care a fost începută în momentul în care am preluat eu mandatul a continuat. Orice modificare a regulii 
în timpul jocului poate duce la anularea licitaţiei, lucru pe care eu nu mi-l doresc şi niciun coleg din zona ministerului nu îşi 
doreşte. A veni în detaliu pe ce disciplină trebuie să avem manuale şi nu, cred că este imposibil acum să ne pronunţăm pentru 
că, aşa cum am spus-o, articolul din lege e foarte clar, e obligaţia Statului să asigure manuale pentru toţi copiii. 
Am auzit diverse comentarii în spaţiul public, nu vreau să le comentez deocamdată, cu siguranţă după 7 august, respectiv 10 
august, că sunt două etape în perioada evaluării manualelor, după această perioadă voi comenta şi eu public lucrul acesta legat 
de toate acuzele pe care unele edituri am înţeles că le-au făcut la nivelul ministerului şi o să-i întreb foarte frumos pe aceşti 
editori, interesul lor este unul economic sau unul pentru elevi, pentru că avem zeci de discipline la care nu avem încă manuale, 
iar lucrul acesta trebuia să le facă editurile. Este un drept al elevului şi atât timp cât e în lege eu nu fac altceva decât să respect 
dreptul elevului la educaţie”, a explicat Liviu Pop. 
Premierul Mihai Tudose a apreciat, luni, la Antena 3, că a fost o "gluma" a ministrului Educatiei, Liviu Pop privind introducerea 
manualelor pentru educatie fizica. 
"Daca pe data de 15 septembrie toate manualele sunt pe banca cuminti, asteptand elevii la scoalaa, eu cred ca domnul ministru 
poate sa ne prezinte si manualul de colorat pentru ora sport. E dreptul lui sa imagineze asa ceva. O sa aprofundam subiectul cu 
domnul ministru. Eu sunt convins ca a fost o gluma. Chiar sunt convins ca a fost o gluma", a spus Tudose. El a afirmat insa ca 
obiectivul principal este ca elevii sa invete sa alerge si sa se dezvolte corespunzator, iar abia apoi sa faca teme dupa manuale. 
Anuntul a fost facut saptamana trecuta pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, în care vorbea de existenta manualelor 
de Educatie fizica si sport la clasele a V-a. 

VIDEO. Cum vede Gabriel Liiceanu ideea unui manual de Sport, lansată 
de ministrul Educației, Liviu Pop 

 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/cum-vede-gabriel-liiceanu-ideea-unui-manual-de-sport--lansata-de-ministrul-
educatiei--liviu-pop-462140 
 

Omul de cultură Gabriel Liiceanu a comentat, luni seară, la postul Digi 24, planul ministrului 
Educaţiei de a introduce un manual pentru orele de Sport. 

„E de râs, dar situaţia învăţământului din România nu e deloc amuzantă”, a subliniat scriitorul. 
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„Despre manualul de Sport poţi să spui, dacă vrei, lucruri bune sau lucruri proaste. Pe mine m-a amuzat 
enorm motto-ul de la primul capitol, organizarea activităților motrice: Totul începe şi se termină cu 
organizarea, a spus Aristotel. Ideea că Aristotel s-a referit la cum se aliniază copiii, cum se întorc pe 
loc...e năucitor. Aristotel se referea la organizarea cetăţii. Astea sunt lucruri hazlii şi pot să-ţi baţi joc de 
manual mai departe, în felul ăsta. Eu cred că situația educaţiei în România e de o gravitate extremă și nu 
poate fi rezolvată prin poveşti de genul ăsta. Lucrul cu adevărat teribil e că cu fiecare guvern, fiecare 
partid care se schimbă, se aruncă peste bord tot ce mergea pe un drum bun. Trebuie să plecăm de la cei 
40% de analfabeți funcțional care ne așază pe ultimul loc în Europa. Dacă noi continuăm așa, în 20-30 de 
ani dispărem ca nație, pentru ca nu poți face față la provocările tehnice, științifice ale omenirii cu oameni 
necalificați”, a avertizat Gabriel Liiceanu. 
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Ministerului Educaţiei: Livrarea manualelor şcolare pentru clasele I-V şi 
VI-XII este pe ultima sută de metri 

http://www.mediafax.ro/social/ministerului-educatiei-livrarea-manualelor-scolare-pentru-clasele-i-v-si-vi-xii-este-pe-ultima-
suta-de-metri-16674197 
 
Procesul de asigurare a manualelor şcolare pentru clasele I-IV, în anul şcolar 2017-2018, prin retipăriri, a fost finalizat în 36 de 
judeţe, iar, până finalul săptămânii, completarea stocurilor de manuale pentru elevii din ciclul primar se va încheia, conform 
Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). 
Conform unui comunicat de presă al MEN, pentru clasele VI-XII, inspectoratele şcolare judeţene au încheiat contracte de 
retipărire cu editurile care deţin titlurile solicitate de şcoli, iar livrarea către depozitele de carte şcolară din judeţe este în 
desfăşurare. 
„În majoritatea judeţelor, rata de livrare este de aproximativ 97%. În perioada imediat următoare, editurile vor furniza şi celelalte 
pachete de manuale şcolare, astfel încât la începutul noului an şcolar elevii din clasele I-IV şi VI-XII vor avea manualele 
necesare derulării în condiţii normale a activităţii instructiv-educative”, explică reprezentanţii instituţiei. 
Referitor la asigurarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a, licitaţia organizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 
(CNEE) este în faza soluţionării contestaţiilor formulate de edituri. 
Conform unui comunicat de presă al MEN, pentru clasele VI-XII, inspectoratele şcolare judeţene au încheiat contracte de 
retipărire cu editurile care deţin titlurile solicitate de şcoli, iar livrarea către depozitele de carte şcolară din judeţe este în 
desfăşurare. 
„În majoritatea judeţelor, rata de livrare este de aproximativ 97%. În perioada imediat următoare, editurile vor furniza şi celelalte 
pachete de manuale şcolare, astfel încât la începutul noului an şcolar elevii din clasele I-IV şi VI-XII vor avea manualele 
necesare derulării în condiţii normale a activităţii instructiv-educative”, explică reprezentanţii instituţiei. 
Referitor la asigurarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a, licitaţia organizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 
(CNEE) este în faza soluţionării contestaţiilor formulate de edituri. 
„Din cele 25 de loturi de manuale ofertate, au fost contestate 18. Pentru şapte discipline nu au fost depuse contestaţii, prin 
urmare au fost semnate acordurile-cadru cu editurile câştigătoare, urmând ca în perioada 7-11 august, unităţile de învăţământ 
să îşi exprime opţiunile în raport cu titlurile ce vor fi contractate”, arată sursa citată. 
Conform ordinului de ministru numărul 3.590/5.04.2016 care aprobă planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, pentru clasa a 
V-a sunt prevăzute următoarele discipline în trunchiul comun (TC): limba şi literatura română, limbă modernă 1, limbă modernă 
2, matematică, biologie, educaţie socială, istorie, geografie, religie, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport, 
educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, informatică & TIC, consiliere şi dezvoltare personală. 
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Potrivit articolului 64, alin. 9 din Legea educaţiei naţionale numărul 1/2011, „elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din 
învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba 
românã, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale”. 
În anul şcolar 2017-2018, sunt aşteptaţi în clasa a V-a 171.115 elevi. 

DECLARAŢIA ZILEI. Ministrul Educaţiei: În doi ani de zile toate şcolile 
vor avea Internet. Părinţii vor primi notele şi absenţele în timp real 

http://www.mediafax.ro/social/declaratia-zilei-ministrul-educatiei-in-doi-ani-de-zile-toate-scolile-vor-avea-internet-parintii-
vor-primi-notele-si-absentele-in-timp-real-16672277 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat că în maxim doi ani toate instituţiile de învăţământ preuniversitar vor avea Internet, iar 
părinţii vor primi notele şi absenţele elevilor în timp real, prin intermediul unui catalog virtual, transmite corespondentul 
MEDIAFAX. 
Liviu Pop a declarat, marţi, la Alba Iulia, la o conferinţă de presă, că Ministerul Educaţiei şi Comunicaţiilor va depune spre 
finanţare la Comisia Europeană trei proiecte ce au o valoare de maxim 100 de milioane de euro, reprezentând Internet în toate 
şcolile, biblioteca şcolară virtuală şi un catalog virtual. 
”Prin programul de guvernare avem biblioteca şcolară virtuală, care deja se apropie de finalizare ca proiect, urmează să fie 
lansat şi toate lecţiile demonstrative şi dacă vreţi la sport una e să spui şi alta e să faci. Toate lecţiile demonstrative şi tot ce 
înseamnă programe şcolare vor fi pe bibliotecă virtuală pe care o vor accesa toţi copiii din sistemul de învăţământ preuniversitar 
şi nu numai. Chiar dacă anul acesta avem doar 66% din şcoli conectate la Internet, în doi ani de zile vrem să le conectăm pe 
toate. Asta pentru că e nevoie de mijloacele moderne să le avem pentru un proces instructiv educativ de calitate”, a spus Liviu 
Pop. 
De asemenea, ministrul Educaţiei a adăugat că în doi ani părinţii vor primi în timp real notele şi absenţele elevilor, cu ajutorul 
unor platforme online. 
”Prin programul de guvernare avem şi acel catalog electronic. În maxim doi ani de zile toate absenţele şi toate notele le va primi 
fiecare părinte în timp real. Vor fi încărcate pe platforme, evaluarea, progresul elevului şi toate celelalte. Sunt elemente care, 
până la urmă, vor contribui la creşterea calităţii actului de educaţie”, a declarat Liviu Pop. 
Ministrul Educaţiei a subliniat că este foarte optimist în ceea ce priveşte implementarea acestor proiecte. 
”Sunt foarte optimist, sunt bani europeni, avem 100 de milioane de euro în medie la Ministerul Educaţiei pe cele trei proiecte 
majore. Wireless campus, adică zonă de campus în fiecare sală în care se face act de predare, biblioteca şcolară virtuală şi 
dacă vreţi evidenţa elevilor, să nu-i spun catalogul elevilor, pentru că ne interesează şi prezenţa elevilor şi evaluarea acestora. 
Toate cele trei proiecte sunt integrate, chiar săptămâna trecută am avut o discuţie interministerială cu Ministerul Comunicaţiilor 
pentru a depune cele trei proiecte la Comisia Europeană pentru finanţare. Toate cumulate pot fi maximum 100 de milioane de 
euro”, a mai spus Liviu Pop. 
 

Agerpres 

Liviu Pop: Excesul de zel al angajaților care cer "hârtii și parahârtii" va 
dispărea 

 
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/01/liviu-pop-excesul-de-zel-al-angajatilor-care-cer-hartii-si-parahartii-va-disparea-15-
55-32 
Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, marți, la Alba Iulia, într-o conferință de presă, că se va continua procesul de 
debirocratizare, astfel încât 'excesul de zel' al unor angajați din sistemul de învățământ, care cer 'hârtii și parahârtii', să dispară. 
Pop a spus că toate documentele, pentru gradațiile de merit, Evaluare națională și Bacalaureat, vor fi digitalizate, iar 'lucrările se 
vor corecta de pe calculator de evaluatorul care va sta acasă sau la centrul de corectură, dacă acasă nu are calculator'. 
Ministrul a menționat, de asemenea, că toate inspectoratele școlare vor intra în evaluare. 
 'Continuăm procesul acesta de a elimina orice chestiune suplimentară pusă de un director sau un inspector, pentru că legislația 
este foarte clară pe zona acesta a planificărilor. Excesul de zel al unor angajați din sistemul de învățământ va dispărea. Vă 
asigur de lucrul acesta. Deja, de astăzi, începem și evaluarea inspectoratelor școlare. Avem foarte multe semnale, unii colegi 
de-ai noștri fac exces de zel, cerând hârtii și parahârtii. Vom informatiza și digitaliza foarte mult', a declarat Pop. 
Ministrul a susținut că va fi digitalizat concursul pentru gradațiile de merit, în sensul în care toate dosarele vor fi scanate și 
urcate pe platformă, nemaifiind necesare copii xerox. 
'Toate documentele pe care le vor încărca cei care candidează la concursul pentru gradații de merit pot fi folosite de inspectori 
sau directori în actul de verificare, lucrul acesta reducând foarte mult birocrația. Toate documentele pentru gradațiile de merit 
vor fi digitalizate. Toate documentele pentru Evaluarea națională și examenul de Bacalaureat vor fi digitalizate. Lucrările se vor 
corecta de pe calculator de evaluatorul care va sta acasă sau la centrul de corectură dacă acasă nu are calculator', a mai spus 
Pop. 
El a adăugat că tot ce va încărca profesorul pe acea platformă va putea fi folosit de către inspector sau de către cei care vin în 
inspecție și control ca document. 'Să nu fie nevoit, dau un exemplu, ca o diplomă să o facă xerox și să o pună în cinci dosare 
pentru că ba vine o comisie, ba una, ba cealaltă', a explicat ministrul. 
Pop a menționat, totodată, că a început demersurile pentru reducerea numărului comisiilor.  
   
'Tot cea ce se poate digitaliza o vom face, pentru că este, până la urmă, secolul digitalizării și suntem obligați să folosim tehnica 
în favoarea învățământului și nu numai', a conchis ministrul Educației. 
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