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ADEVĂRUL 
Părinţii cer supraveghere video în clase pe tot parcursul anului şcolar, nu doar la examene. 
Sindicaliştii se opun 
 
adev.ro/ou2bzy 
 
Federaţia Naţională a Părinţilor susţine că, în sălile de clasă, camerele de supraveghere ar trebui să 
funcţioneze pe parcursul întregului an şcolar, nu doar la examenele naţionale. Astfel, se vor evita 
actele de violenţă, motivează reprezentanţii federaţiei. Pe de altă parte,  sindicatele spun că poate 
apărea problema unui furt intelectual, în urma instalării camerelor video în clasele din unităţile 
şcolare. 
La nivel de zonă urbană, în şcoli există aceste camere de supraveghere şi în interior şi la exterior. Sunt 
camere şi în sălile de curs şi acolo, din păcate, nu sunt puse în funcţiune. Am discutat această 
problemă şi cu liderii sindicatelor, astfel încât, atunci când primesc o sesizare de la părinţi, de la elevi 
pe diferite speţe cum ar fi actele de violenţă, să pot să aduc dovezi. Mi-este foarte greu să pot să mă 
duc cu o grămadă de cereri, la minister şi să încerc să demonstrez. Aceste înregistrări vor fi folosite 
doar când avem o situaţie punctuală. Iar o eventuală sesizare trebuie făcută în două-trei zile pentru 
să şcoala nu are posibilitatea de a stoca toate filmările din toate clasele unei şcoli”, a declarat, pentru 
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Mediafax, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, 
Iulian Cristache. Pe de altă parte, sindicaliştii pun problema unui posibil furt intelectual, precizând că 
este nevoie de acordul cadrului didactic şi al părinţilor pentru înregistrarea orelor. „Înregistrarea într-
o sală de clasă se poate face doar cu acceptul cadrului didactic şi cu buna ştiinţă a părinţilor pentru că 
discutăm, în mare măsură, despre copii minori. Se poate pune problema unui furt intelectual pentru 
că fiecare profesor are drept de proprietate faţă de ce face el la oră, la clasă. Are schiţa lui de lecţie, 
are strategia lui, care nu se poate pune la dispoziţia oricui. Profesorii nu sunt sclavi pe plantaţie şi se 
ia orice decizie fără a se ţine cont de poziţia lor. Este un sistem cu circuit închis, nu vine cineva, din 
afară, să monitorizeze ceea ce se întâmplă în clasă”, a explicat, pentru MEDIAFAX, preşedintele 
Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor. Potrivit datelor centralizate de către 
Ministerul Educaţiei, anual, se înregistrează aproximativ 19.000 de acte de violenţe în unităţile 
şcolare de la noi din ţară. Specialişii sunt de părere că numărul loor este chiar mai mare deoarece 
multe astfel de agresiuni nu sunt declarate. 
UPDATE Liviu Pop: „25 de milioane de lei sunt alocaţi pentru tipărirea manualelor“. Ministrul vrea 
să elimine telefoanele mobile din şcoli 
 
adev.ro/ou22zx 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat, miercuri, la Buzău, că aproape 25 de milioane de lei sunt 
alocaţi pentru tipărirea manualelor în acest an, apreciind că la începutul anului şcolar toţi elevii vor 
avea pe bănci manualele necesare, întrucât aşa prevede legea. 
UPDATE Liviu Pop a declarat că imaginea orei de Educaţie Fizică ”trebuie regândită”, în prezent fiind 
văzută în multe situaţii ”ca un atac la persoană”. De asemenea, el a spus că va propune ca numărul 
de ore în progamul ”Şcoală după şcoală” să crească la trei ore, ”indiferent de nivelul de învăţământ, 
iar jumatate de oră să fie dedicată pentru sport şi mişcare”. ”Imaginea orei de sport trebuie 
regândită. Acum, în foarte multe situaţii, ora de educaţie fizică e văzută ca un atac la persoană”, a 
precizat Pop. Ministrul Educaţiei vrea interzicerea telefoanelor  Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a 
declarat, miercuri, la Buzău, că îşi doreşte interzicerea telefoanelor mobile în şcoli, acestea urmând a 
fi lăsate într-un loc special amenajat, securizat, de unde să fie ridicate la terminarea cursurilor zilnice. 
„Îmi doresc foarte mult să nu se mai folosească telefonul în timpul orei şi să existe o zonă în care să 
se depoziteze telefoanele mobile în timpul orei. Îmi doresc din acest punct de vedere o eficientizare a 
procesului instructiv-educativ, dar, pentru asta, avem nevoie şi de partener, de autorităţile locale si, 
de ce nu, de mass-media” a declarat Ministrul Educaţiei. Sosit la Buzău pentru a participa la 
deschiderea lucrărilor Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, ministrul Liviu Pop a 
declarat că la începutul anului şcolar, pe data de 11 septembrie, toţi elevii vor avea pe bănci manuale 
gratuite pentru că aşa prevede legea. Liviu Pop:„ Legea conferă elevului dreptul de a avea manuale 
gratuite“ „Eu nu cred că cineva poate glumi cu legea. Legea conferă elevului dreptul de a avea 
manuale gratuite şi toţi copiii vor avea pe bănci manuale. Licitaţia pentru clasa a V-a este încă în 
desfăşurare, termenul fiind 7 august. În ceea ce înseamnă retipărirea pentru învăţământul primar şi 
liceal avem toate manualele asigurate în Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ele urmează să ajungă în 
şcoli”, a declarat Liviu Pop. Acesta a precizat că un eventual manual de Educaţie Fizică ar putea fi 
tipărit pentru elevii de gimnaziu care practică un sport de performanţă şi care sunt în jur de 1.200-
1.300, subliniind că ministerul pe care îl conduce va cheltui în acest an pe manuale aproximativ 25 de 
milioane de lei. „Avem 1.200-1.300 de elevi în clasa a V-a care practică diverse sporturi de 
performanţă. Pentru aceşti elevi se poate constitui manualul pentru că aşa scrie în lege. Sunt foarte, 
foarte puţini. Avem în clasa a V-a 178.000 de copii şi doar 1.200 fac sport. Aproape 25 de milioane de 
lei avem alocaţi pentru tipărirea manualelor şi important e ca editurile să îşi facă treaba, inclusiv 
Editura Didactică si Pedagogică, şi aştept şi eu un răspuns de ce nu au depus manuale la toate 
disciplinele prevăzute în planul cadru”, a mai declarat ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop. 
Procesul de asigurare a manualelor şcolare pentru clasele I-IV, în anul şcolar 2017-2018, prin 
retipăriri, a fost finalizat în 36 de judeţe. Până la sfârşitul acestei săptămâni, completarea stocurilor 
de manuale pentru elevii din ciclul primar se va încheia şi în judeţele aflate actualmente la un nivel de 
95%, a anunţat Ministerul Educaţiei. Livrarea manualelor pentru elevii din clasa a V-a se va face după 
11 august, când toate unităţile de învăţământ ar fi trebuit să aibă  exprimate opţiunile de manuale în 
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raport cu titlurile ce vor fi contractate. 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 
Ministrul Liviu Pop le-a pus gând rău elevilor. Îi vrea fără telefoane la ore 
http://evz.ro/ministrul-liviu-pop.html 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, își dorește eficientizarea procesului instructiv educativ prin înlocuirea 
elevului de serviciu cu un cadru didactic auxiliar și prin interzicerea telefoanelor la ore.  
El a cerut autorităţile locale şi mass-media să-l sprijine în acest demers. 
„Îmi doresc foarte mult să nu se mai folosească telefonul în timpul orei şi să existe o zonă în care să 
se păstreze telefoanele mobile în timpul orei, îmi doresc din punctul acesta o eficientizare a 
întregului proces instructiv educativ, dar pentru asta avem nevoie şi de parteneri, autorităţile locale 
şi mass-media", a declarat ministrul Pop. 
El a explicat că o decizie finală va fi luată după o dezbatere amplă asupra Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, unde se va decide alături de parteneri, părinţi şi elevi. 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, mai vrea ca la începutul anului școlar elevul de serviciu să fie înlocuit cu 
un cadru didactic auxiliar. 
 „Elevul de serviciu pe şcoală trebuie să dispară ca noţiune, pentru simplul motiv că scoatem din 
timpul actului de educaţie un elev, îl punem acolo la şcoală, ca să facă ce? Intrare, ieşire. Cred că 
putem găsi la nivelul unităţilor şcolare resurse suficiente în rândul cadrelor didactice auxiliare, care să 
stea la poartă să facă evidenţa elevilor, nu să stea doi elevi de serviciu, care să fie uneori expuşi dacă 
nu avem pază în şcoală.” 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a făcut aceste declarații la Adunarea Generală a Consiliului Naţional al 
Elevilor, de la Buzău. 
 
PUTEREA 
Ministrul Educației declară RĂZBOI telefoanelor mobile în școli 
http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-declara-razboi-telefoanelor-mobile-in-scoli-
158810.html 
 
Fără telefoane în timpul orei, fără elevi de serviciu pe școală și cât mai multe manuale. Acestea sunt 
proiectele ministrului Educației, Liviu Pop. 
"Îmi doresc foarte mult să nu mai avem serviciu pe școală, îmi doresc foarte mult să nu se mai 
folosească telefonul în timpul orei și să existe o zonă în care să se păstreze telefoanele mobile în 
timpul orei, îmi doresc din punctul acesta o eficientizare a întregului proces instructiv educativ, dar 
pentru asta avem nevoie și de parteneri, autoritățile locale și, de ce nu, mass-media", a precizat Liviu 
Pop, transmite Agerpres. 
 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
Ministerul Educației anunță că livrarea manualelor școlare este aproape gata 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministerul-educatiei-anunta-ca-livrarea-manualelor-
scolare-este-aproape-gata-462373 
 
Ministerul Educației a finalizat retipărirea manualelor şcolare pentru clasele I-IV, anul şcolar 2017-
2018, în 36 de judeţe. Până  la finalul săptămânii, completarea stocurilor de manuale pentru elevii 
din ciclul primar se va încheia. 
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Ministerul Educației precizează, într-un comunicat de presă, că 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”, spun reprezentanţii instituţiei. 
În ceea ce privește manualele 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”, mai spune Ministerul Educației. 
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. 
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. 
 
CLICK 
 
 
ZIARUL FINANCIAR 
GÂNDUL 
Ministrul Educaţiei vrea să interzică telefoanele mobile în timpul orelor 
http://www.gandul.info/stiri/ministrul-educatiei-vrea-sa-interzica-telefoanele-mobile-in-timpul-
orelor-16679237 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a participat la Buzău, la Adunarea Generală a Consiliului Naţional al 
Elevilor, un buj prilej pentru a anunţa un not set de schimbări în sistemul educaţional. 
"Îmi doresc foarte mult să nu mai avem serviciu pe şcoală, îmi doresc foarte mult să nu se mai 
folosească telefonul în timpul orei şi să existe o zonă în care să se păstreze telefoanele mobile în 
timpul orei, îmi doresc din punctul acesta o eficientizare a întregului proces instructiv educativ, dar 
pentru asta avem nevoie şi de parteneri, autorităţile locale şi, de ce nu, mass-media", a explicat Liviu 
Pop în faţa Consiliului Naţional al Elevilor, reluând şi ideea lansată săptămâna trecută, aceea că 
trebuie să se renunţe la elevul de serviciu pe şcoală: ”Elevul de serviciu pe şcoală trebuie să dispară 
ca noţiune, pentru simplul motiv că scoatem din timpul actului de educaţie un elev, îl punem acolo la 
şcoală ca să facă ce? Intrare, ieşire. Cred că putem găsi la nivelul unităţilor şcolare resurse suficiente 
în rândul cadrelor didactice auxiliare, care să stea la poartă să facă evidenţa elevilor, nu să stea doi 
elevi de serviciu, care să fie uneori expuşi dacă nu avem pază în şcoală. (...) Eu cred că la începutul 
anului şcolar putem să eliminăm noţiunea elevului de serviciu pe şcoală 
 
HOTNEWS 
 
Mediafax 
Părinţii cer folosirea camerelor VIDEO pe tot parcursul anului şcolar, nu doar la examene. 
Reprezentanţii elevilor se opun: Nu ar trebui să intrăm în intimitatea elevilor şi profesorilor 
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http://www.mediafax.ro/social/parintii-cer-folosirea-camerelor-video-pe-tot-parcursul-anului-scolar-
nu-doar-la-examene-reprezentantii-elevilor-se-opun-nu-ar-trebui-sa-intram-in-intimitatea-elevilor-si-
profesorilor-16678262 
 
Federaţia Naţională a Părinţilor susţine că, în sălile de clasă, camerele de supraveghere ar trebui să 
funcţioneze tot timpul anului şcolar, nu doar la examenele naţionale, astfel evitându-se actele de 
violenţă, dar sindicatele spun că poate apărea problema unui furt intelectual. 
„La nivel de zonă urbană, în şcoli există aceste camere de supraveghere şi în interior şi la exterior. 
Sunt camere şi în sălile de curs şi acolo, din păcate, nu sunt puse în funcţiune. Am discutat această 
problemă şi cu liderii sindicatelor, astfel încât, atunci când primesc o sesizare de la părinţi, de la elevi 
pe diferite speţe cum ar fi actele de violenţă, să pot să aduc dovezi. Mi-este foarte greu să pot să mă 
duc cu o grămadă de cereri, la minister şi să încerc să demonstrez. Aceste înregistrări vor fi folosite 
doar când avem o situaţie punctuală. Iar o eventuală sesizare trebuie făcută în două-trei zile pentru 
să şcoala nu are posibilitatea de a stoca toate filmările din toate clasele unei şcoli”, a declarat, pentru 
MEDIAFAX, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar 
(FNAP-IP), Iulian Cristache. 
Pe de altă parte, sindicaliştii pun problema unui posibil furt intelectual, precizând că este nevoie de 
acordul cadrului didactic şi al părinţilor pentru înregistrarea orelor. 
„Înregistrarea într-o sală de clasă se poate face doar cu acceptul cadrului didactic şi cu buna ştiinţă a 
părinţilor pentru că discutăm, în mare măsură, despre copii minori. Se poate pune problema unui furt 
intelectual pentru că fiecare profesor are drept de proprietate faţă de ce face el la oră, la clasă. Are 
schiţa lui de lecţie, are strategia lui, care nu se poate pune la dispoziţia oricui. Profesorii nu sunt sclavi 
pe plantaţie şi se ia orice decizie fără a se ţine cont de poziţia lor. Este un sistem cu circuit închis, nu 
vine cineva, din afară, să monitorizeze ceea ce se întâmplă în clasă”, a explicat, pentru MEDIAFAX, 
preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor. 
Liderii de sindicate nu resping ideea în totalitate, precizând că, de-a lungul timpului, au fost multe 
acuzaţii de violenţă în şcoli. 
„Sunt situaţii în care se justifică funcţionarea camerelor de supraveghere, de exemplu, ceea ce s-a 
întămplat în şcolile de învăţământ special, acolo unde au apărut nişte reclamaţii absorde la adresa 
personalului didactic, dar lucruri care pot fi demontate prin înregistrările de pe aceste camere. Am 
colegi din învăţământul special, care solicită instalarea şi funcţionarea acestor camera. Problema se 
pune la accesul al monitoriuzarea acestui sistem”, a adăugat Marius Nistor. 
Pe de altă parte, Consiliul Naţional al Elevilor susţine că impactul bugetar ar fi foarte mare pentru că 
puţine şcoli din ţară au camere de supraveghere. 
„Nu ştiu de ce ar trebui să intrăm în intimitatea elevilor şi profesorilor pentru a-i supraveghea pe tot 
parcursul anului. Foarte puţine şcoli au camere de supraveghere achiziţionate. Majoritatea unităţilor 
de învăţământ, atunci când au loc examenele naţionale, improvizează astfel de camera de luat 
vederi, cum ar fi camera de la laptop sau camere foarte micuţe, cumpărate şi ataşate pe pereţi în 
timpul examenelor, iar apoi sunt deconectate. Deci această iniţiativă ar însemna un impact foarte 
mare bugetar şi nu vedem oportună o astfel de situaţie”, a precizat preşedintele Consiliului Naţional 
al Elevilor, Vlad Ştefan. 
Cât despre problema actelor de violenţă, reprezentanţii elevilor sunt de părere că trebuie găsit 
motivul care duce la agresiuni, nu să fie pornite camerele de supraveghere. 
„Dacă există posibilitatea, conform legii, ca profesorii şi părinţii sau elevii majori să îşi dea acordul, 
lucrurile s-ar putea aplica. Trebuie ţinut cont că aici nu merge principiul majoritatea decide. Pentru că 
dacă un singur elev refuză să fie supravegheat, trebuie să fie respectată această decizie. Cu acei bani, 
credem noi, s-ar putea achiziţiona anumite lucruri necesare sistemului educaţional. Iar când vine 
vorba despre actele de violenţă, noi considerăm că mai bine am căuta cauza pentru care elevii sunt 
violenţi, sau de ce profesorii au atitudini agresive. Aici ar trebui să lucrăm, nu să punem camere”, a 
adăugat Vlad Ştefan. 
În anul 2016, 60 de dascăli au fost sancţionaţi pentru acte violenţe, a declarat, în februarie, Liviu Pop, 
secretar de stat în ministerul Educaţiei, la momentul respectiv. 
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„Aproximativ 60 de profesori au fost sancţionaţi anul trecut pentru violenţă în şcoli. Nu avem 
evidenţa sancţionării în afara unităţilor şcolare pentru că nu este atributul nostru. Vrem să întărim în 
zona aceasta, paza şi disciplina dacă o putem numi aşa” a declarat Liviu Pop, în februarie 2017. 
Potrivit datelor centralizate de către Ministerul Educaţiei, anual, se înregistrează aproximativ 19.000 
de acte de violenţe în unităţile şcolare de la noi din ţară. Specialişii sunt de părere că numărul loor 
este chiar mai mare deoarece multe astfel de agresiuni nu sunt declarate. 
 
Agerpres 
Ministrul Educației vrea să aibă în echipa sa un consilier, absolvent de clasa a XII-a, admis la facultate 
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/02/ministrul-educatiei-vrea-sa-aiba-in-echipa-sa-un-
consilier-absolvent-de-clasa-a-xii-a-admis-la-facultate-17-21-19 
Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat miercuri că își dorește în echipa sa un consilier, absolvent de 
clasa a XII-a, admis la facultate, care să fie puntea de legătură între Consiliul Național al Elevilor și 
Ministerul Educației. 
"Astăzi, la Buzău, în cadrul Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor, am promis că unul 
dintre reprezentanții acestui for va deveni consilierul meu la Cabinetul Ministrului. Revin cu această 
propunere și îmi doresc ca dintre absolvenții clasei a XII-a, deja admiși la facultate, să am un consilier 
în echipă pentru a fi puntea de legătură dintre Consiliul Național al Elevilor și Ministerul Educației. 
Programul de lucru al viitorului meu consilier va fi de două ore, astfel încât să aibă timp, în paralel, și 
pentru cursurile facultății unde a fost admis. CV-urile se pot trimite pe adresa liviu.pop@edu.gov.ro, 
până vineri, 4 august, ora 16,00. Mult succes!", este mesajul ministrului Liviu Pop postat pe pagina de 
Facebook a Ministerului Educației Naționale. 
AGERPRES/(AS — autor: Carmen Velicu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu) 
 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 
 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/02/ministrul-educatiei-vrea-sa-aiba-in-echipa-sa-un-consilier-absolvent-de-clasa-a-xii-a-admis-la-facultate-17-21-19
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/02/ministrul-educatiei-vrea-sa-aiba-in-echipa-sa-un-consilier-absolvent-de-clasa-a-xii-a-admis-la-facultate-17-21-19

