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Daniela Vişoianu, preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie despre scandalul manualelor la Adevărul 

Live: „Statul cheltuie 2 euro pe un manual“ 

 

adev.ro/ou3nd1 

 

Preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie, Daniela Vişoianu, a vorbit  la Adevărul Live, despre scandalul 

manualelor şcolare de Educaţie Fizică şi Dirigenţie, dar şi despre interesele din spatele industriei 

manualelor şi a materialelor auxiliare. Expertul în educaţie a comentat şi despre propunerea 

ministrului Educaţiei de a interzice elevilor să aibă telefoane mobile la cursuri, susţinând că este o 

încălcare  a drepturilor elevilor. 

Este un scandal al manualelor care afectează o întreagă generaţie de elevi. Noi o numim <>. Aceşti 

elevi, care termină clasa a IV-a şi intră în clasa a V-a, nu au avut niciodată manuale când a început 

anul şcolar. În ultimii doi ani le-au avut abia în semestrul al-II lea“, a declarat Daniela Vişoianu la 

Adevărul Live. România investeşte cei mai puţin bani pe manuale din UE: 2 euro Preşedintele Coaliţiei 

pentru Educaţie a mai adăugat că în România calitatea manualelor este una destul de slabă, acest 

lucru fiind cauzat de slabele investiţii pe care Ministerul Educaţiei le face pentru aceste materialele 

didactice. Mai cu seamă, România  investeşte cei mai puţin bani pe manuale din Uniunea Europeană. 

Media europenă cheltuită pentru un manual este de 10 euro, iar noi dăm doar doi euro pe manual. 

Astfel, mai explică Daniela Vişoianu, se construieşte o întreagă industrie de către edituri care vor să 

îşi maximizeze profitul prin elaborarea unor materiale  auxiliare pe care părinţii ar trebui să le 

cumpere, deşi legea nu îi obligă. „Părintele cumpără, la recomandarea cadrului didactic, auxiliarele: 

caiet de semestrul I, caiet de semestrul II, caiet de fişe, caiet suplimentar, caiet de lecturi ş.a. Acestea 

reprezintă o sumă întreagă de auxiliare , care sunt făcute de aceeaşi editură care a făcut manualul. 

Auxiliarele îl pot ajuta pe elevi în procesul de învăţare, dar pe de altă parte, acestea contribuie şi la 

dezvoltarea inechităţilor sociale, pentru că nu toţi părinţii îţi permit să le cumpere“, a conchis 

Vişoianu. Profesorul este cel mai important Întrebată de ce priorităţi ar trebui să aibă statul în 

vederea investiţiilor, Preşedintele Coaliţiei spune că, în primul rând, ar trebui să ne axăm pe foramrea 

cadrelor didactice şi după aceea să ne focusăm pe realizarea manualelor. „Prioritară este calitatea 

resurselor umane. Cea mai bună  programă, cel mai bun manual nu vor livra rezultatele aşteptate, 

dacă profesorul nu ştie ce are de făcut în sala de clasă“. Acesată afirmaţie vine în contextul în care, în 

România, predau zeci de mii de profesori necalificaţi.  Ar trebui interzis telefonul în şcoli? 

Preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie a comentat şi cu privire afirmaţia ministrului Educaţiei cum că 

elevilor ar trebui să le fie interzis să aibă telefoanele la ei în timpul cursurilor.„Discuţia fundamentală 

este despre consimţământ.  Eu cred că toţi copiii din Români, adcă ar simţi că se apropie o oră 

interesantă, ar închide voluntar telefonul. Nu înţeleg acesată nevoie de a depozita separta 

telefonaele mobile. Dacă elevul va refuza, ce se va întâmpla? O să ia elevul amendă? O să fie dat 

http://adev.ro/ou3nd1


afară din sala de clasă, o să fie dat afară din şcoală? Sunt nişte chestiuni pe care trebuie să le 

analizăm“, a afirmat Daniela Vişoianu. În urmă cu o săptămână,  Liviu Pop, ministrul Educaţiei, anunţa 

că elevii de clasa a V-a vor învăţa, din toamnă, Sportul şi Dirigenţia dintr-un manual. Dacă 

reprezentanţii Ministerului Educaţiei au declarat că acestea vor reprezenta un ajutor pentru elevi şi 

pentru profesori, specialiştii în Educaţie, părinţii, cât şi reprezentanţii elevilor sunt de altă părere: 

manualele reprezintă doar nişte bani cheltuiţi inutil şi încă două obiecte care vor face ghiozdanul mai 

greu pentru şcolari. „Discuţia fundamentală este despre consimţământ.  Eu cred că toţi copiii din 

Români, adcă ar simţi că se apropie o oră interesantă, ar închide voluntar telefonul. Nu înţeleg 

acesată nevoie de a depozita separta telefonaele mobile. Dacă elevul va refuza, ce se va întâmpla? O 

să ia elevul amendă? O să fie dat afară din sala de clasă, o să fie dat afară din şcoală? Sunt nişte 

chestiuni pe care trebuie să le analizăm“ Cum a justificat ministrul Educaţiei necesitatea manualelor 

de Sport şi Dirigenţie  „Acest manual este un instrument care îi ajută în procesul educativ pe 

profesori, pe părinţi şi pe elevi. Toţi trei actorii au de câştigat. Nu văd care este în fond problema că 

există un manual. Nu dă nimeni lucrare de control la Educaţie fizică din manual. Nu se dau teme 

pentru acasă sau teme de vacanţă din manual", a precizat ministrul Pop în legătură cu manualul de 

Educaţie Fizică. În schimb, premierul Tudose a afirmat că speră ca este convins că manualul de sport 

reprezintă doar o glumă. Cât despre manualul de Dirigenţie, Liviu Pop consideră că un astfel de 

material didactic este necesar întrucât acesta conţine noţiuni utile pentru elevi din domenii precum 

sănătatatea sau cel juridic. „Consilierea şi orientarea, vă dau o veste bună, trebuie să aibă manuale. 

Pentru că la Consiliere şi orientare, acea Dirigenţie pe care o ştiţi dumneavoastră, noi trebuie să 

venim cu educaţia juridică, de aceea am semnat acord cu ministerul, pentru educaţie juridică, 

educaţie pentru sănătate, educaţie pentru familie, educaţie financiară, educaţie de mediu, trebuie să 

le facă în orele de Consiliere şi orientare. (...) Acea Dirigenţie pe care o ştiţi dumneavoastră şi care 

acum este Consiliere şi orientare este absolut necesară", a declarat ministrul Pop, vineri, într-o 

conferinţă de presă la Sibiu, potrivit Agerpres. 

 

Două medalii de aur şi două medalii de bronz, palmaresul elevilor români la Olimpiada 

Internaţională de Informatică 2017 

 

adev.ro/ou3zup 

 

Lotul olimpic al României şi-a adjudecat patru premii (două medalii de aur şi două medalii de bronz) 

la a XXIX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Informatică (IOI 2017), desfăşurată la Teheran (Iran), 

în perioada 28 iulie - 3 august. 

Medaliile de aur au fost obţinute de Ştefan Constantin-Buliga (clasa a XI-a/ Colegiul Naţional de 

Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti) şi Tamio Vesa-Nakajima (Liceul Vocaţional Pedagogic „N. 

http://adev.ro/ou3zup


Bolcaş” din Beiuş, jud. Bihor), laureat cu aur şi la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale (CEOI) 

din acest an. Costin Andrei Oncescu (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” din Câmpulung 

Muscel, jud. Argeş) şi Andrei Costin Constantinescu (clasa a XII-a/Liceul Internaţional de Informatică 

din Bucureşti), premiaţi cu argint la ediţia precedentă, sunt deţinătorii medaliilor de bronz. Cei doi 

olimpici se regăsesc şi pe lista premianţilor CEOI 2017: Costin Andrei Oncescu (aur) şi Andrei Costin 

Constantinescu (argint). Echipa României a fost însoţită şi coordonată de Szabó Zoltan (profesor la 

Liceul Tehnologic „Petru Maior” din Reghin/ISJ Mureş) şi Răzvan-Dan Sălăjan (student la 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca). Revenirea în ţară va avea loc vineri, 4 august, ora 

11:35, pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” (via Istanbul). Datorită acestor performanţe, 

România a depăşit borna „100” în privinţa medaliilor cucerite la Olimpiada Internaţionale de 

Informatică şi îşi consolidează poziţia a patra în clasamentul all times, având 103 medalii: 30 de aur, 

45 de argint şi 28 de bronz. Ediţia din acest an a reunit peste 304 concurenţi din 84 de ţări. 

 

UPDATE Liviu Pop: „Există riscul unor întârzieri la manualele de clasa a V-a. În ce condiţii îşi va da 

mininstrul demisia dacă manualele nu vor ajunge la timp 

 

adev.ro/ou3xwt 

 

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat joi că există riscul unor întârzieri la manualele de clasa a V-a 

pentru că unele licitaţii au fost contestate, fiind aprobate manuale doar pentru 7 din 25 de discipline. 

UPDATE În unităţile şcolare nu trebuie să mai intre niciun manual auxiliar neavizat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi fără acordul şi gestionarea asociaţiilor de părinţi, a declarat, joi, ministrul 

Educaţiei, Liviu Pop.  "Greutatea ghiozdanului nu este dată de manualul şcolar. Manualul şcolar are, 

în medie, 200 de grame. Un copil care are cinci ore într-o zi are maximum un kg din cele cinci 

manuale şcolare în ghiozdan, iar greutatea este dată de caietele şi auxiliarele şi toate celelalte care 

nu sunt avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale", a afirmat Liviu Pop. UPDATE Întrebat dacă va 

demisiona în cazul în care elevii nu vor avea manuale la începutul anului şcolar, Liviu Pop a spus că o 

va face numai dacă vina este a ministerului, menţionând că pot fi edituri care să blocheze 

procedurile. "Eu nu stau în scaunul de ministru. Eu implementez un program de guvernare. Dacă 

întârzierea este din vina ministerului Educaţiei, da, îmi voi da demisia. Dar dacă este vina unor 

edituri, care intenţionat blochează acest lucru, vom vedea după data de 10 august. Există riscul să se 

întârzie pentru că anul trecut, în octombrie, ar fi trebuit finalizate programele şcolare pentru clasa a 

V-a, dacă aveam un Guvern responsabil. Le-am terminat noi după ce am venit, în martie, anul 

acesta", a declarat ministrul Educaţiei Liviu Pop. "Asta ne dorim, să fie toate manualele în 11 

septembrie. Nu depinde totul de Ministerul Educaţiei, fiind o procedură de licitaţie începută acum 

câteva luni. Orice intervenţie în procedura de licitaţie înseamnă ilegalitate. Nu o să facem ilegalitate", 

http://adev.ro/ou3xwt


a afirmat Liviu Pop la Ministerul Educaţiei, potrivit Agerpres. Întrebat de jurnalişti de faptul că nu 

sunt gata licitaţiile pentru manualele de matematică şi limba română, Liviu Pop a spus: "Sunt 25 de 

discipline la care s-au depus oferte. La acele discipline la care nu a făcut nimeni contestaţie s-au 

semnat deja contractele conform legii, 7 dintre aceste discipline nu au avut contestaţii, la celelalte 18 

s-au făcut contestaţii". El a precizat că aceste contestaţii vor fi rezolvate pe 7 august, respectiv 10 

august şi după aceea poate discuta pe această temă. "Consiliul naţional de evaluare şi examinare 

organizează licitaţiile, instituţie subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, nu face ministrul 

Educaţiei licitaţia, nu se ocupă de ea. Până în data de 7, respectiv 10 august eu nu pot să intervin cu 

absolut nimic să cer informaţii la ceea ce se întâmplă acolo. În paralel, trebuie să pregătim un cadru 

normativ — orice se poate — să asigurăm manualele la 11 septembrie", a adăugat Pop. Ministrul a 

explicat că pentru cele 7 discipline la care s-a finalizat licitaţia, manualele vor fi distribuite la unităţile 

şcolare în termen de 5 zile de la semnarea contractului. "Până în 7 august, 10 august va fi alte seturi 

de manuale, în momentul în care Consiliul naţional de evaluare şi examinare finalizează licitaţia, 

transmite informaţia către inspectoratele şcolare, aşa scrie legea. Era ideal să nu fie nicio contestaţie 

şi toate 25 de discipline să plece către unităţile şcolare", a mai spus Liviu Pop. Întrebat dacă există 

riscul ca nu toate manualele să fie pe bănci la începutul anului şcolar, ministrul Pop a menţionat: 

"Există riscul, pentru că anul trecut, în octombrie, trebuiau finalizate programele şcolare pentru clasa 

a V-a dacă aveam un Guvern responsabil". 

 

 

 

EVENIMENTUL ZILEI  

 

Care e universitatea cu peste 4.000 de ”boboci” 

http://evz.ro/care-e-universitatea-cu-peste-4000-de-boboci.html 

 

Creștere semnificativă a înmatriculărilor la Universitatea de Vest din Timișoara, vara aceasta. 

Comparativ cu vara anului trecut, instituția de învățământ superior a înregistrat, în urma primei 

sesiuni de admitere, o creștere de 17 procente a înmatriculărilor - ceea ce ar reprezenta peste 4.000 

de „boboci” în noul an universitar. 

Sunt puține universitățile care se pot mândri cu asemenea creșteri. Este o confirmare că eforturilor 

membrilor comunității au fost îndreptate în direcția corectă. Pe fondul scăderilor demografice, noi 

reușim să înmatriculăm mai mulți studenți. Este o tendință stabilă, care ne spune că nu este o simplă 

coincidență, ci acumularea consecințelor strategiilor aplicate cu consecvență în ultimii ani. 

Atractivitatea instituției noastre ca destinație de studiu a crescut, dar nu ne vom opri aici. Această 

http://evz.ro/care-e-universitatea-cu-peste-4000-de-boboci.html


universitate, echipa formată în ultimii ani, au un potențial extraordinar”, spune rectorul UVT, prof. 

dr. Marilen Pirtea. 

Cei mai mulți noi studenți vor studia la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, 890. 

La Sociologie și Psihologie sunt 530 de boboci, iar la Matematică și Informatică, 490. 

Tendința de creștere s-a cunoscut încă din perioada înscrierilor. Cea mai solicitată facultate a fost cea 

de Matematică și Informatică, cu aproape cinci candidați pe loc bugetat, specializarea Informatică 

înregistrând cea mai mare concurență din cadrul UVT, de 10 persoane pentru fiecare loc fără taxă 

disponibil. La Facultatea de Drept și la cea Sociologie și Psihologie, concurența a fost de peste trei, 

respectiv patru candidați pe loc bugetat. Sesiunea de admitere din toamnă la Universitatea de Vest 

din Timișoara va avea loc în perioada 4 - 17 septembrie. Detalii despre oferta educațională și 

procedura de admitere pot fi găsite aici: https://www.uvt.ro/ro/admitere/2017/ 
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HOTNEWS 

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, insista in continuare cu manualul de sport: Trebuie sa respectam 

legea, nu pot opri o licitatie 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21937257-ministrul-educatiei-liviu-pop-insista-continuare-

manualul-sport-trebuie-respectam-legea-nu-pot-opri-licitatie.htm 

 

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat joi seara, la Antena 3, ca manualul de sport se va tipari si va 

ajunge pe bancile elevilor, sustinand ca asta prevede legea. 

 

Intrebat cum a aparut subiectul legat de acest manual de sport, Pop a raspuns: "Printr-o lege care 

spune acest lucru (...) Manualul e un drept obligatoriu al fiecarui copil din Romania". 

 

In opinia sa, "frica ca aceste manuale vor ingreuna si mai mult ghiozdanul elevului a facut sa apara 

aceasta reactie" publica nefavorabila. 

https://www.uvt.ro/ro/admitere/2017/
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21937257-ministrul-educatiei-liviu-pop-insista-continuare-manualul-sport-trebuie-respectam-legea-nu-pot-opri-licitatie.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21937257-ministrul-educatiei-liviu-pop-insista-continuare-manualul-sport-trebuie-respectam-legea-nu-pot-opri-licitatie.htm


Acesta a sustinut si ca la sport exista un "numar foarte mare de profesori necalificati" si ca si "foarte 

multi parinti au de invatat din aceste manuale" de sport. 

 

Intrebat daca i-a explicat si premierului Mihai Tudose - care a caracterizat ideea drept "o gluma" - 

acest lucru, ministrul Educatiei a raspuns: "I-am explicat".  

 

"Singura obligatie si a mea si a guvernului e ca in 11 septembrie sa avem toate manualele", a 

continuat Liviu Pop, adaugand: "Daca e o gluma pe care am mostenit-o e o gluma pe care am 

mostenit-o". 

 

Ministrul a sustinut ca "trebuie sa respectam legea" si ca nu poate "opri o licitatie" in derulare. 

 

Premierul Mihai Tudose a comentat, luni, tot la Antena 3, controversa privind introducerea 

manualelor pentru educatie fizica, spunand ca este "convins" ca a fost o "gluma" a ministrului 

Educatiei, Liviu Pop, dar, daca el reuseste sa aduca toate manualele necesare in clase la inceperea 

scolii, poate sa prezinte si un "manual de colorat la sport". 

 

"O sa aprofundam subiectul cu domnul ministru. Eu sunt convins ca a fost o gluma. Chiar sunt 

convins ca a fost o gluma", a adaugat Mihai Tudose. 

 

Mediafax 

Ministerul Educaţiei: Şapte şcoli şi grădiniţe, reabilitate sau construite, în cadrul programelor cu 

finanţare externă 

http://www.mediafax.ro/social/ministerul-educatiei-sapte-scoli-si-gradinite-reabilitate-sau-

construite-in-cadrul-programelor-cu-finantare-externa-16682859 

 

Un număr de şapte unităţi de învăţământ au fost construite sau reabilitate în cadrul programelor cu 

finanţare externă gestionate de unităţi subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, suma alocată 

investiţiei fiind de 8,6 milioane de lei, anunţă instituţia, într-un comunicat de presă. 

„În perioada 24-28 iulie 2017, în cadrul celor două proiecte au fost recepţionate şapte obiective de 

investiţii: trei unităţi de învăţământ cu clasele I-VIII în Proiectul Reabilitarea Infrastructurii Şcolare, 

respectiv patru grădiniţe în Proiectul Reforma Educaţiei Timpurii în România. Valoarea totală de 

execuţie a celor şapte obiective de investiţii este de 8.677.114,66 lei”, conform comunicatului de 

presă 

Celor şapte unităţi de învăţământ li se adaugă alte 15 şcoli şi 25 de grădiniţe finalizate până în data 

de 20 iulie. 

http://www.mediafax.ro/social/ministerul-educatiei-sapte-scoli-si-gradinite-reabilitate-sau-construite-in-cadrul-programelor-cu-finantare-externa-16682859
http://www.mediafax.ro/social/ministerul-educatiei-sapte-scoli-si-gradinite-reabilitate-sau-construite-in-cadrul-programelor-cu-finantare-externa-16682859


Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare (PRIS), cofinanţat de Banca Europeană de Investiţii, 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi Guvernul României, are ca obiective principale 

reabilitarea, modernizarea şi mobilarea a 1.329 de şcoli şi 16 cămine studenţeşti. 

„În cadrul lucrărilor au fost urmărite restabilirea siguranţei în exploatare a clădirilor şcolare şi a 

condiţiilor igienico-sanitare şi de confort, precum şi eliminarea dezavantajelor educaţionale pnntru 

elevii care le frecventează şi îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ în vederea creşterii calităţii 

actului educaţional. Data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2017”, precizează sursa citată. 

Agerpres 

Ministrul Educației, depre manualul de sport: Eu nu pot opri o licitație 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/03/ministrul-educatiei-depre-manualul-de-sport-eu-nu-

pot-opri-o-licitatie-22-03-56 

 

Ministrul Educației, Liviu Pop, susține că licitația pentru manualele școlare, inclusiv pentru cel de 

sport, a fost demarată înainte de a-și prelua mandatul, procedura neputând fi oprită. 

"E o procedură de licitație pe care am moștenit-o în momentul în care am devenit ministru al 

Educației și un ordin de anul trecut, dat de Guvernul tehnocrat, privind programul cadru pentru 

gimnaziu. Ce ministru poate să oprească licitația în curs, în condițiile în care licitația e făcută pe un 

articol din Legea educației naționale? Este un drept fundamental al fiecărui elev să beneficieze de 

manuale gratuite din partea statului român. Licitația se va finaliza în 7 sau 10 august. (...) Eu nu pot 

opri o licitație", a afirmat Liviu Pop joi, la Antena 3. 

Ministrul a mai menționat că "aproape 15% dintre profesorii care predau astăzi educație fizică și 

sport sunt necalificați". 

"Facem 30 de minute de sport, dar cum facem? Știm să facem cu toții? (...) Eu, ca dascăl, știu un 

singur lucru: că anatomia (n.r. elevii) o fac în clasa a VII-a și încep în clasa a V-a să facă încălzirea 

gambelor, articulațiilor, elemente de anatomie pe care copilul nu le are. Cred că, având un număr 

foarte mare de profesori necalificați, aceștia nu au capacitatea să predea ora de educație fizică și 

sport corect. În plus, cred că foarte mulți părinți au de învățat din acest manual. În rest, cred că 

lucrare de control și ce am auzit în spațiul public și eu cred că e o glumă", a spus Pop. 

Referindu-se la afirmația premierului Tudose potrivit căreia manualul de sport este o glumă, Pop a 

explicat că prim-ministrul știe că nu se poate opri o licitație și că manualul de sport, "dacă e o glumă 

pe care am moștenit-o, e o glumă pe care am moștenit-o". 

El a subliniat că experții au decis programele școlare și nu cei din minister. 

"3.000 de oameni — academicieni, profesori universitari, profesori din învățământul preuniversitar, 

experți în domeniul educației, aceștia au decis care sunt programele cadru", a adăugat Pop 

Ministrul Educației a mai spus că după încheierea licitației, va modifica acel articol referitor la 

manualele școlare din legea educației naționale nemodificată din 2011. 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/03/ministrul-educatiei-depre-manualul-de-sport-eu-nu-pot-opri-o-licitatie-22-03-56
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/03/ministrul-educatiei-depre-manualul-de-sport-eu-nu-pot-opri-o-licitatie-22-03-56
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