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ADEVĂRUL 
 
UPDATE Nota lui Liviu Pop pentru învăţământul românesc: „Între 6 şi 7, cu bune şi cu rele“. Când îşi 
vor primi banii profesorii care au dat în judecată statul 
 
adev.ro/oubbtp 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a dat o notă sistemului de învăţământ românesc, în cadrul unei 
conferinţe din Vrancea. Potrivit acestuia, şcoala românească este ”între 6 şi 7, cu bune şi cu rele”. 
Ministrul Educaţiei a mai declarat că 2% din profesorii din România sunt necalificaţi. 
UPDATE Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat, luni, la Focşani, că banii profesorilor nu vor veni la 
rectificarea bugetară din luna septembrie, ci – dacă se va putea – după luna noiembrie, fiind vorba de 
sumele care au fost tăiate din salarii în anul 2010 de Guvernul Boc şi câştigate în urma proceselor. 
„Avem în grafic plata acestor drepturi după luna noiembrie, dacă vom putea. Am înţeles că este 
vorba despre o suma mare, circa 700 de milioane de lei la nivel naţional, trebuie să vedem cum arată 
execuţia bugetară. La ultima rectificare de anul acesta ar trebui să alocăm nişte sume pentru plata 
sentinţelor şi dobânzilor, noi vrem să facem plata restanţelor, colegii din învăţământ merită”, a 
declarat Liviu Pop, potrivit Mediafax. În cadrul unei întâlniri de lucru cu inspectorul general al ISJ 

http://www.agerpres.ro/
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Vrancea, Dorin Cristea, şi cu sindicalişti din educaţie, Liviu Pop a declarat că şcoala românească este 
nota 6 sau 7. ”Şcoala românească e între 6 şi 7, cu bune şi cu rele”, a mai spus ministrul Educaţiei. La 
acelaşi eveniment, ministrul Pop a afirmat că, în România, 2% din profesori sunt necalificaţi. ”Avem în 
sistemul de învăţământ doi la sută dintre colegi necalificaţi. Sunt fie cu studii medii, fie specializaţi 
într-o calificare, dar predau altă calificare. Sunt 4.300 şi ceva de colegi necalificaţi, un număr 
nepermis de mare. Suntem singura categorie bugetară care are necalificaţi. În sistemul sanitar nu am 
auzit de vreun medic care să opereze, fiind necalificat, Doamne fereşte de aşa ceva! La Fisc nu am 
auzit de necalificaţi, suntem singurii, aceasta este realitatea pe care o spunem cu subiect şi predicat”, 
a mai comentat Liviu Pop. 
 
Elevii, despre învăţământul românesc: netransparent şi suferind 
 
adev.ro/oubkjd 
 
Sistemul educaţional se va confrunta  din nou cu probleme majore la început de an şcolar, 
avertizează  reprezentanţii elevilor. Printre acestea, se află carenţele majore de resurse din şcolile din 
România, profesorii slab pregătiţi şi manualele şcolare ieşite din spiritul vremii. 
Cel mai grav, însă, nu este cumulul de hibe din învăţământ, cât lipsa de transparenţă din partea 
decidenţilor politici şi neimplicarea elevilor în consultările pe temele majore, cum ar fi cea a 
manualelor de Educaţie Fizică. Acesta este şi motivul pentru care, sistemul va continua să rămână 
într-o inerţie defectuosă, a explicat pentru Adevărul, Vlad Ştefan, fostul preşedintele al Consiliulului 
Naţional al Elevilor(CNE), care activat 4 ani în instituţie. Probleme cronice În primul rând, Vlad Ştefan 
reclamă faptul că din toamnă elevii se vor confrunta din nou cu aceleaşi probleme din anii trecuţi şi-
anume: lipsa de dotări din şcoli, profesori necalificaţi, manuale întârziate etc. Cauza: veşnica 
abordare defectuoasă a legiuitorului.  „Vor fi aceleaşi carenţe ca în fiecare an, pentru că la ora 
actuală sistemul educaţional merge dintr-o simplă inerţie. Nu vedem nicio direcţie clară, nicio 
viziune, niciun principiu. Nu vedem continuitatea pe care ne-o dorim în calitate de elevi“, a afirmat 
fostul preşedinte al CNE. Reprezentanţii elevilor spun că una dintre principalele probleme o 
reprezintă manualele şcolare, care în loc să fie doar un instrument pentru realizarea procesului de 
învăţare, au devenit un scop în sine. Acest fapt denotă că Ministerul Educaţiei ţine cont, mai degrabă, 
de interesele financiare ale editurilor în detrimentul nevoilor elevilor, mai susţin reprezentanţii 
elevilor. „Menţinerea unor manuale ieşite din uz, neconcordate adevăratelor nevoi şi priorităţi ale 
elevilor din societatea modernă, arată cât se poate de clar că tentativele ministerului rămân forme 
fără fond, menite a înşela opinia publică“. Elevii spun însă că cea mai gravă chestiune este lipsa de 
transparenţă în procesul decizional. „Considerăm inadmisibilă lipsa de transparenţă din spatele 
asumării deciziilor, întrunirile  comisiilor de lucru  fiind doar formale, chiar dacă scopul lor, cel puţin 
aparent, este consultarea cu partenerii direct implicaţi în actul educaţional. Reprezentanţii 
ministerului par a evita negocierile şi discuţiile cu reprezentanţii elevilor”, au conchis reprezentanţii 
elevilor. 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 
Andrei Pleşu, IRONIC vis-a-vis de ministrul Liviu Pop 
http://evz.ro/andrei-plesu-ironic-ministrul-pop.html 
 
Andrei Pleşu abordează în stilul caracteristic, îmbinând umorul cu ironia, despre cel mai fierbinte 
subiect al verii. Cum vor învăţa elevii o sumedenie de lucruri din manuale despre: Badminton, 
Softball, Yachting, Sărituri în apă, Hochei pe iarbă, Dans sportiv, Schi biatlon, Haltere etc. 
"Dl Pop s-a decis, prin urmare, să traducă în viaţă frustrările proprii de pe vremea studiilor sale 
liceale. Ştie ce i-a lipsit şi nu mai vrea ca generaţiile viitoare să sufere cum a suferit el. Adică să vrea 
să înveţe şi să nu aibă de unde. Aşa că noua programă şcolară va cuprinde 118 manuale noi. Dintre 
ele, vreo 30 vor acoperi o sumedenie de nevoi esenţiale ale elevului din clasele V-VIII, legate de 
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îndemînările lui sportive. Exemple la întîmplare: Badminton, Softball, Yachting, Sărituri în apă, Hochei 
pe iarbă, Dans sportiv, Schi biatlon, Haltere etc. Să lăsăm ironiile! 
Dl ministru nu neglijează componenta spirituală şi pe cea politic corectă a pregătirii şcolare. 
Iniţiativele d-sale sînt, putem spune, în avangarda revoluţiei planetare a remodelării tineretului. 
Gimnaziile autohtone vor oferi cursuri de limbă şi literatură croată, turcă, japoneză, chineză, romă, 
cehă, ucrainiană. Nu vor fi uitate o serie de manuale solide pentru studierea tuturor cultelor 
existente pe teritoriul patriei. Va exista chiar şi un manual de dirigenţie. Cine ar îndrăzni să privească 
sceptic acest renascentist efort de reconstrucţie, de modelare a „omului nou”? Deocamdată, 
inevitabil, vor supravieţui un timp şi vetustele materii „tradiţionale”: matematică, fizică, chimie, 
geografie ş.a.m.d.(...). 
Nu ne va fi uşor! Dar vom avea, pînă la urmă, cîştig de cauză. Pentru că umanitatea e în marş spre o 
versiune îmbunătăţită a ei înseşi. Egalitatea va învinge diferenţele! Comunitatea va învinge 
identităţile! Cei care încă nu par să aibă dreptate vor avea! Şi cei care păreau, pînă mai ieri, să aibă o 
dreptate subînţeleasă, o vor pierde. Bun. Şi pînă atunci ce facem? Ne-o spune, modest, dar subtil, un 
coleg al dlui Liviu Pop: „Să aveţi grijă de oi şi să aveţi încredere în Guvern”. În acestă notă a încheiat 
articolul Andrei Pleşu pe contul personal de socializare. 
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GÂNDUL 
HOTNEWS 
Mediafax 
Pop: Profesorii ar putea primi banii din sentinţele judecătoreşti, după ce le-au fost tăiate salariile în 
2010, în luna noiembrie 
http://www.mediafax.ro/stirile-zilei/pop-profesorii-ar-putea-primi-banii-din-sentintele-judecatoresti-
dupa-ce-le-au-fost-taiate-salariile-in-2010-in-luna-noiembrie-16686137 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat, luni, la Focşani, că banii profesorilor nu vor veni la 
rectificarea bugetară din luna septembrie, ci – dacă se va putea – după luna noiembrie, fiind vorba de 
sumele care au fost tăiate din salarii în anul 2010 de Guvernul Boc şi câştigate în urma proceselor. 
Potrivit ministrului învăţământului, Liviu Pop, Guvernul îşi propune să achite parţial, în luna 
noiembrie, drepturile obţinute de cadrele didactice în urma sentinţelor judecătoreşti. O decizie în 
acest sens nu a fost luată deocamdată. 
„Avem în grafic plata acestor drepturi după luna noiembrie, dacă vom putea. Am înţeles că este 
vorba despre o suma mare, circa 700 de milioane de lei la nivel naţional, trebuie să vedem cum arată 
execuţia bugetară. La ultima rectificare de anul acesta ar trebui să alocăm nişte sume pentru plata 
sentinţelor şi dobânzilor, noi vrem să facem plata restanţelor, colegii din învăţământ merită”, a 
declarat, la Focşani, ministrul Educaţiei, Liviu Pop. 
Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a făcut luni o vizită în judeţul Vrancea. La Focşani, 
demnitarul s-a întâlnit cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea şi cu sindicalişti din 
învăţământ. 
Ministrul Educaţiei: Învăţământul românesc este de nota 6 – 7; nepermis de mulţi necalificaţi 
http://www.mediafax.ro/social/ministrul-educatiei-invatamantul-romanesc-este-de-nota-6-7-
nepermis-de-multi-necalificati-16686095 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, luni, la Focşani, că în viziunea sa învăţământul românesc 
este de nota 6 sau 7, pentru că are foarte multe cadre didactice necalificate. Pop a mai spus că 
urmează investiţii în reabilitarea unităţilor şcolare. 
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„Doi la sută din colegii din învăţământ sunt necalificaţi. E un număr nepermis de mare. Învăţământul 
românesc de nota 6 – 7, în condiţiile în care foarte multe cadrele didactice sunt necalificate”, a spus 
ministrul Liviu Pop, adăugând că învăţământul este singura categorie de bugetari în care lucrează 
necalificaţi, deoarece, în domeniul sanitar, „un medic nu operează dacă e necalificat”. 
Ministrul Educaţiei a anunţat investiţii în şcoli, săli de sport şi cămine studenţeşti, lucrările de 
reabilitare fiind în grafic. 
„Prin PNDL întră în reabilitare câteva unităţi şcolare, sperăm să le finalizăm anul acesta, să avem 
astfel autorizaţii de funcţionare în toate unităţile. Suntem în grafic din acest punct de vedere, 
suntem convinşi că putem asigura condiţii pentru toţi copiii. Azi avem 2.500 de reabilitări de şcoli şi 
grădiniţe prin programul naţional”, a declarat Liviu Pop. 
Ministrul Educaţiei Naţionale a vorbit la Focşani şi despre investiţiile în săli de sport şi bazine de înot, 
acestea fiind realizate prin Compania Naţională de Investiţii. 
„Compania se ocupă de tot ceea ce înseamnă săli de sport, bazine şi cămine studenţeşti. Avem 30 
de cămine studeneţeşti care în curând vor intra la licitaţie. Noi sperăm ca foarte rapid să intre în 
execuţie”, a precizat Liviu Marian Pop. 
Liviu Pop este de duminică în judeţul Vrancea, unde a participat, duminică, la manifestările de la 
Mărăşeşti şi a rămas peste noapte la Focşani, iar luni a avut o întâlnire cu reprezentanţi din 
învăţământ. 
 
Agerpres 
Elevii români au obținut patru medalii la Olimpiada Internațională de Lingvistică 
 
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/07/elevii-romani-au-obtinut-patru-medalii-la-olimpiada-
internationala-de-lingvistica-16-20-59 
 
Lotul olimpic al României a obținut patru medalii (o medalie de aur și trei medalii de bronz), respectiv 
un premiu pe echipe (mențiune), la cea de-a XV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Lingvistică 
care a avut loc în perioada 30 iulie - 5 august în Irlanda, la Dublin, informează un comunicat de presă 
al Ministerului Educației Naționale remis luni AGERPRES. 
Distins la ediția anterioară cu o medalie de bronz, Theodor Cucu, elev la Colegiul Național 'Mihai 
Viteazul' din Ploiești, a reușit să obțină de această dată medalia de aur. 
Performanța sa a fost secondată de Matei Costin Banu, elev la Colegiul Național 'Mihai Viteazul' din 
Ploiești, Ștefan Răzvan Bălăucă de la Colegiul Național 'Mihai Eminescu' din Botoșani și Emilian Toma 
elev al Colegiului Național 'Sf. Sava' din București, toți medaliați cu bronz. 
Potrivit sursei citate, elevii români au fost pregătiți și însoțiți de Roxana Magdalena Dincă și Valentina 
Cojocaru, cadre didactice la Facultatea de Litere a Universității București. 
Olimpiada Internațională de Lingvistică, una dintre cele douăsprezece competiții internaționale de 
științe, este un concurs structurat pe două niveluri: o probă individuală cu durata a 6 ore și o probă 
pe echipe (3 ore). 
Subiectele solicită operarea cu analogii, prin aplicarea elementelor de logică gramaticală și logică 
matematică în procesul de înțelegere a unor texte în limbi necunoscute, pornind de la premisa că 
lingvistica ordonează gândirea și reglează procesul de comunicare explicită prin construcția de 
structuri care favorizează învățarea cu ușurință a oricărei limbi. 
La ediția din acest an au fost prezenți 180 de concurenți din 29 de țări de pe toate continentele. 
AGERPRES/(AS-autor: Roberto Stan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea) 
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