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ADEVĂRUL 
 
Consecvenţă: şcoala reîncepe tot în clădiri nesigure şi fără manuale. Liviu Pop îi sfătuieşte pe 
părinţi să nu îşi ducă copiii în şcoli nesigure 
 
adev.ro/ov3dxm 
Elevii vor studia în noul an şcolar în clădiri nesigure pentru viaţa lor. Realitatea cruntă a fost 
confirmată chiar ieri de ministrul Educaţiei Liviu Pop. Mai exact, oficialul a spus că dintre cele 32.000 
de unităţi şcolare, doar 2261 au autorizaţie de funcţionare de la Pompieri (pentru securitate la 
incendiu), iar circa 4000 au avize PSI. 
Întrebat ce îi sfătuieşte pe părinţii care se tem că îşi duc copiii în astfel de şcoli nesigure, răspunsul 
ministrului a fost:„ să nu îi mai ducă la şcoala respectivă. În nicio şcoală neautorizată nu ar trebui să 
lăsăm copiii astăzi (…) Avem obligaţia ca acele şcoli fără autorizaţie să le reabilităm sau să facem 
altele noi“.  Specialiştii în Educaţie se arată consternaţi de declaraţia şefului de la Educaţie, afirmând 
că este absurd să le ceri părinţilor să îşi mute copii în şcoli sigure când acestea sunt atât de puţine. 
„Este scandalos! Unde ar trebui să fie mutaţi copiii când majoritatea şcolilor din România nu 
îndeplinesc nişte cerinţe vitale de siguranţă. Părinţii nu au la dispoziţie şcoli sigure unde să îşi înscrie 
copiii, iar dacă ne raportăm la mediul rural, e jale. Acolo e câte o şcoală la comună, şi aceea 

http://www.agerpres.ro/
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dărăpănată“, a explicat Ştefan Vlaston, preşedintele Asociaţiei „EDU CER“. Elevii din clasa a V-a vor 
avea un îndrumar de 296 de pagini în loc de manuale Problemele la început de an şcolar nu se opresc 
aici, cel puţin nu pentru elevii care intră în clasa a V-a, care nu vor avea manuale la începerea şcolii 
(cu excepţia celor de Dirigenţie, Educaţie fizică şi Religie). În timp ce decidenţii politici aruncă 
responsabilitatea de la unul la altul, elevii din generaţia de sacrificiu - care din 2012 nu a avut 
niciodată manualele la timp- sunt nevoiţi să treacă pentru al V-lea an la rând prin aceeaşi experienţă 
umilitoare. Concret, ei nu vor avea cel puţin două luni manuale din cauză că licitaţiile au fost 
contestate, potrivit şefului de la Educaţie. La această problemă, soluţia găsită de Liviu Pop este un 
îndrumar-ghid, de 296 de pagini, care cuprinde conţinutul pentru două luni al tuturor materiilor 
şcolare, cu excepţia celor care au manualele aprobate. Problema este că nu există o garanţie a faptul 
că după trecerea primelor două  luni din anul şcolar, manualele vor fi distribuite în şcoli, după cum a 
explicat Liviu Pop. Astfel, după ce nu vor mai putea utiliza îndrumarul-ghid, elevii ar putea să rămână 
din nou fără niciun material didactic. Asta în condiţiile în care, ministrul Educaţiei a interzis folosirea 
materialelor auxiliare în unităţile şcolare pe motiv că nu sunt autorizate. 
 
Mircea Dumitru: E regretabil că un ministru al Educaţiei nu ştie ceva elementar. CNATDCU nu are 
atribuţii în analiza lucrărilor de licenţă 
 
adev.ro/ov3vtw 
Rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru, îl atenţionează pe Liviu Pop că este regretabil ca un 
ministru al Educaţiei să nu ştie ceva elementar: Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 
si Certificatelor Universitare (CNATDCU) nu are nicio atribuţie în analiza lucrărilor de licenţă, ci se 
poate pronunţa exclusiv pe tezele de doctorat. 
„Domnul ministru Liviu Pop este binevenit la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, 
suntem convinşi că timpul petrecut aici îl va ajuta să înţeleagă învăţământul universitar şi să 
aprofundeze noţiunile juridice, inclusiv în educaţie", mai spune Mircea Dumitru. „Pasiunea domnului 
Liviu Pop pentru CNATDCU şi pentru lupta împotriva plagiatului este cunoscută deja din 2012, nu e o 
noutate. Este, însă, regretabil ca un ministru al Educaţiei nu ştie ceva elementar: CNATDCU nu are 
nicio atribuţie în analiza lucrărilor de licenţă, Consiliul se poate pronunţa exclusiv pe tezele de 
doctorat", a declarat pentru News.ro rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru. Acesta susţine 
că acum, această prevedere metodologică ce permite ca facultăţile să organizeze proba scrisă la 
examenul de licenţă nu este o noutate pentru nicio universitate din România. Ea a fost introdusă şi în 
2007, iar in perioada 2008 - 2011 multe facultăţi, inclusiv Facultatea de Drept a Universităţii din 
Bucureşti, a susţinut proba scrisă la licenţă. „Acum, facultatea a decis revenirea la această formulă, 
pentru un plus de rigurozitate şi relevanţă dată examenului. Fac o precizare, pentru c[ observ o 
încercare de manipulare a opiniei publice: examenul de licenţâ poate fi susţinut prin lucrare de 
licenţă, proba scrisă sau ambele. Faptul că a fost aleasă varianta probei scrise nu înseamnă 
inexistenţa unui examen, a unei forme de evaluare la finalul studiilor de licenţă. Din contră, s-a dorit 
un examen mai relevant", a mai spus Dumitru. Pentru a avea o imagine, Facultatea de Drept este 
instituţia cu cea mai mare rată de promovare la intrarea in Barou şi în magistratură, raportat la 
facultaăţle de profil din România, a mai spus rectorul. „De altfel, Universitatea din Bucuresti face 
eforturi pentru a asigura un nivel ridicat al calităţii educaţiei în comunitatea noastră academică, 
inclusiv în ceea ce priveşte respectarea normelor de etică academică. Domnul ministru Liviu Pop este 
binevenit la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, suntem convinşi că timpul petrecut aici 
îl va ajuta să înţeleagă învăţământul universitar şi să aprofundeze noţiunile juridice, inclusiv în 
educaţie", a mai spus fostul ministru al Educaţiei Mircea Dumitru. Liviu Pop a declarat, marţi, într-o 
conferinţă de presă, că singura facultate fără lucrare de licenţă în cadrul examenului de licenţă este 
Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, unde fostul ministru Mircea Dumitru care a semnat 
ordinul este rector. Liviu Pop îi întreabă "cinstit" pe colegii universitari dacă se plagiază lucrările de 
licenţă "acolo" şi dacă se doreşte distrugerea din interiorul universităţii a acestei facultăţi. Pop a 
adăugat că va modifica acest ordin după ce va avea acordul CNR, al Academiei Române şi al ARACIS. 
 
Şcoala nr. 141 din Capitală, al cărei tavan s-a prăbuşit în urmă cu câteva luni, va fi demolată 

http://adev.ro/ov3vtw


 
adev.ro/ov3liy 
 
Şcoala nr. 141 din Sectorul 5 al Capitalei, al cărei tavan s-a prăbuşit în luna mai a acestui an, va fi 
demolată, a decis, marţi, Consiliul Local al Sectorului 5. Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a 
declarat că, în urma expertizei tehnice făcute, s-a constatat că demolarea şcolii este singura soluţie 
bună pe termen lung. Elevii Şcolii 141 vor fi relocaţi până la reconstruirea unui alt corp de clădire. 
„S-a hotărât demolarea şcolii, pentru că indiferent de lucrările pe care le-am fi făcut, ea nu ar fi fost 
niciodată încadrată întro-o clasă de risc seismic acceptată. Expertiza spune că singura variantă viabilă 
pe termen lung şi care nu ar avea dezavantaje este demolarea. Altfel, ar trebui să cheltuim nişte bani 
şi alţi bani în fiecare an pentru a menţine o clădire cu risc seismic ridicat. Şi atunci, decât să punem în 
pericol elevii şi profesorii, am preferat să luăm această decizie radicală de demolare a clădirii şi de 
reconstruire într-un termen cât mai scurt”, a declarat primarul Sectorului 5, Daniel Florea, la finalul 
şedinţei de consiliu. El a precizat că sala de sport a Şcolii 141 ar putea fi integrată în noua clădire a 
şcolii sau va fi mutată, pentru că nici ea „nu este bine făcută”. În ceea ce priveşte cei aproximativ 400 
de elevi ai Şcolii 141, aceştia vor învăţa, începând cu noul an şcolar, la Şcoala 127, unde există un 
corp de clădire liber. Primarul Sectorului 5 a precizat că pentru copiii care nu pot ajunge la această 
şcoală din cauza distanţei, vor fi puse la dispoziţie autobuze care să îi preia de la Şcoala 141 şi să îi 
ducă la noua şcoală. Potrivit primarului, şcoala a fost ultima dată renovată în 2003 – 2004, fiind o 
şcoală foarte veche, iar de-a lungul timpului, deşi au fost făcute mai multe expertize tehnice, nu s-a 
vorbit niciodată despre structura clădirii. „De-a lungul timpul s-au făcut mai multe expertiza tehnice, 
dar ce ne-a siderat pe noi a fost întâmplarea cu tavanul prăbuşit. În niciuna dintre expertizele tehnice 
nu s-a discutat un rând, o virgulă despre tavan. Erau alte probleme, dar niciuna legată de structură 
sau tavan. După acel tavan prăbuşit, s-au mai dărâmât tavane de la alte etaje, unul s-a prăbuşit o 
treime. Într-un alt corp de clădire erau alte tavane în pericol de prăbuşire, dar au rezistat”, a subliniat 
primarul. Daniel Florea nu a putut spune costurile pentru reconstrucţia clădirii. „Nu se ştiu costurile 
încă. Până la momentul la care vom avea făcută demolarea, vom avea toate răspunsurile să vedem 
cum vom putea reconstrui”, a spus el. Tavanul din rigips de la ultimul etaj al Şcolii 141 "Ion I. C. 
Brătianu" din Sectorul 5 s-a prăbuşit în luna mai. Copiii nu erau atunci la cursuri, pentru că era 
"Săptămâna altfel", aşa că nimeni nu a fost rănit.  
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 

Prins cu minciuna, ministrul educatiei s-a dat in spectacol  

 
http://evz.ro/prins-minciuna-ministrul-educatiei.html  
 
 
PUTEREA 
 

Ministrul Educației, SFAT ȘOCANT pentru părinți: ”Să nu își ducă copiii la școlile nesigure” 

http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-sfat-socant-pentru-parinti-sa-nu-isi-duca-copiii-
la-scolile-nesigure-159437.html 
În timp ce doar 10% din școlile din România au aviz ISU de funcționare, MInistrul Educației vine cu 
o soluție absolut șocantă pentru părinți. Liviu Pop a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că 
nu ar trebui să fie lăsaţi copiii în şcoli neautorizate. 

"În nicio şcoală neautorizată nu ar trebui să lăsăm copiii astăzi", a spus ministrul, 
conform Agerpres.Potrivit acestuia, din 31.297 corpuri de clădiri în care îşi desfăşoară activitatea 

http://adev.ro/ov3liy
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unităţile de învăţământ, 2.261 dintre acestea au autorizaţie PSI, iar 4.200 au avize PSI. "În maximum 
doi ani vrem să avem toate unităţile cu autorizaţie, că nu este ritmul pe care ni-l dorim nu pot să 
comentez. Ne dorim ca toţi copiii şi profesorii să fie în siguranţă", a afirmat Pop. Întrebat ce ar sfătui 
părinţii ai căror copii merg la şcoală în clădiri nesigure, ministrul a răspuns: "Să nu îşi ducă copiii în 
şcolile respective". "Acum o lună am aprobat 2.500 de proiecte pentru reabilitare şi construcţii noi 
de clădiri. Banii aceştia sunt în bugetele autorităţilor locale, veniţi de la Ministerul Dezvoltării. Fiecare 
primar îşi organizează licitaţiile pentru construcţie şi dezvoltare. Ministerul Educaţiei este proprietar 
pe clădirile de la palate şi cluburi. Avem obligaţia ca acela şcoli fără autorizaţie să le reabilităm sau să 
facem altele noi", a spus reprezentantul MEN. Referindu-se la Şcoala 141 din Capitală unde s-a 
prăbuşit tavanul unui hol, Pop a spus că aceasta va fi dărâmată. "Soluţia pentru elevii Şcolii 141 va fi 
găsită până la sfârşitul lunii, împreună cu IŞMB", a spus ministrul, care a precizat că s-au investit şase 
miliarde de lei în acest an în ţară pentru reabilitare şi construcţii noi de unităţi de învăţământ.  
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HOTNEWS 

BAC 2017 Examenul continua miercuri cu proba obligatorie a profilului 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21965809-bac-2017-examenul-continua-miercuri-proba-
obligatorie-profilului.htm 
 
Candidatii la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului sustin miercuri proba obligatorie a profilului, 
potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Probele scrise ale sesiunii august - 
septembrie a examenului de bacalaureat se vor incheia joi, cu proba la alegere a profilului si 
specializarii. 
 
Proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A) incepe 
vineri, 25 august, si continua luni, 28 august, cand este programata si proba de evaluare a 
competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B). 
 
Evaluarea competentelor digitale (proba D) se va derula in zilele de 29 si 30 august, urmand ca 
evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C) sa se 
desfasoare in zilele de 30 si 31 august. 
 
Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de 
comunicare orala in limba romana/limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ 
admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel 
national: experimentat, avansat si mediu. Candidatul care refuza sa raspunda sau sa rezolve 
subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale se 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21965809-bac-2017-examenul-continua-miercuri-proba-obligatorie-profilului.htm
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considera ca nu a sustinut proba. 
 
Rezultatele vor fi afisate pe 1 septembrie pana la ora 16:00 iar contestatiile se pot depune in aceeasi 
zi intre orele 16:00 si 20:00. Afisarea rezultatelor finale este programata pentru data de 6 
septembrie. 
 
39.435 de absolventi de liceu s-au inscris pentru a sustine Bacalaureatul in sesiunea august-
septembrie. 

Mediafax 

BACALAUREAT 2017, sesiunea de toamnă: Elevii susţin astăzi proba obligatorie de profil: 
matematică şi istorie. Care este calendarul examenelor şi când se afişează REZULTATELE la BAC 
2017 

http://www.mediafax.ro/social/bacalaureat-2017-sesiunea-de-toamna-elevii-sustin-astazi-proba-
obligatorie-de-profil-matematica-si-istorie-care-este-calendarul-examenelor-si-cand-se-afiseaza-
rezultatele-la-bac-2017-16702526 
 
Miercuri, 23 august, absolvenţii de liceu care nu au reuşit să promoveze bacalaureatul în prima 
sesiune susţin proba de profil: matematică sau istorie, la BACALAUREAT 2017. Peste 39.000 de 
candidaţi sunt înscrişi la sesiunea de toamnă, la BAC 2017. Primele rezultate vor fi afişate pe 1 
septembrie, iar cele finale pe 6 septembrie. Subiectele şi baremele sunt publicate pe mediafax.ro 
imediat ce vor fi disponibile. 
Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, pe 24 august absolvenţii de liceu vor susţine 
proba la alegere, în funcţie de profil şi specializare. 
Pe 25 august are loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, iar pe 
28 august va fi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B. 
Iar pe 29-30 august, este programată evaluarea competenţelor digitale - proba D, urmând ca pe 30-
31 august, vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C. 
Noutatea acestei sesiune o reprezintă inversarea probelor, absolvenţii de liceu susţinând mai întâi 
probele scrise, apoi evaluarea competenţelor lingvistice sau digitale. 
Conform datelor centralizate de către Ministerul Educaţiei, peste 39.000 de absolvenţi de liceu s-au 
înscris pentru susţinerea examenului de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017. 
„Pentru susţinerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 39.435 de absolvenţi de liceu. Dintre 
aceştia, 24.690 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 14.745 de candidaţi provin din seriile 
anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscrişi (din toate 
promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral şi 1.261 - frecvenţă redusă. Precizăm că în 
prima sesiune au fost declaraţi respinşi 34.690 de candidaţi (din toate promoţiile)”, anunţă 
reprezentanţii Ministerului. 
Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ 
admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel 
naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve 
subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră 
că nu a susţinut proba, precizează sursa citată. 
„Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, 
care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc 
electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale 
interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au 
fost folosite sau nu”, atenţionează Ministerul Educaţiei. 
Afişarea primelor rezultate va avea loc în 1 septembrie, până la ora 16.00, iar elevii nemulţumiţi de 
note pot depune contestaţii între orele 16:00 -20:00. Între 2 şi 5 septembrie vor fi rezolvate 
contestaţiile, iar în 6 septembrie vor fi afişate rezultatele finale. 
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Anul trecut, rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de 
Bacalaureat a fost de 24%, un rezultat apropiat cu cel din anul 2015, când promovabilitatea a fost de 
24,1%. 
 

Agerpres 

Unitățile de învățământ dintr-un județ ce urmează a fi selectat vor fi dotate cu echipamente IT de 
înaltă performanță 

 
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/22/unitatile-de-invatamant-dintr-un-judet-ce-urmeaza-a-fi-
selectat-vor-fi-dotate-cu-echipamente-it-de-inalta-performanta-17-17-34 
 
Un județ din România, care trebuie să îndeplinească anumite criterii și care va fi selectat ulterior, va fi 
dotat, în toate unitățile de învățământ de pe raza acestuia, cu echipamente IT de înaltă performanță, 
printr-un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă. 
Anunțul a fost făcut marți de ministrul Educației, Liviu Pop, care a precizat că județul care va fi 
selectat va trebui să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii: să nu fie un județ considerat 
dezvoltat conform criteriilor aplicabile la finanțare europeană, să aibă un număr de profesori cuprins 
între 4.000 și 5.500, să aibă un număr de elevi cuprins între 45.000 și 70.000 și să aibă capacitate de 
asigurare a sustenabilității proiectului cinci ani după finalizarea implementării. 
În context, Ministerul Educației Naționale va trimite o adresă către CJ-uri din județele care pot fi 
selectate, urmând a se solicita angajamentul ferm pentru susținerea activităților proiectului, pentru 
asumarea sustenabilității post-implementare. 
Dotarea va presupune, nelimitativ, tablete pentru uzul elevilor (în fiecare clasă va fi un număr de 
tablete egal cu numărul băncilor pentru elevi), laptopuri pentru toți profesorii din județul respectiv, 
table inteligente (câte una în fiecare clasă), videoproiectoare și ecrane de proiecție (câte unul în 
fiecare clasă), conectare wireless a școlilor. 
Suplimentar, pentru învățământul profesional se vor achiziționa imprimante 3D ready. 
Costurile estimative totale pentru implementarea proiectului ar fi de 25 milioane de euro. 
Un alt proiect prevede achiziționarea unui număr de 308.611 ghiozdane pentru elevii din clasele II — 
VIII, precum și rechizite școlare pentru un număr estimat de 51.539 de preșcolari, grupul țintă eligibil 
fiind reprezentat de copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și 
gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru 
de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut 
pe țară. 
Potrivit ministrului Educației, un alt proiect prevede dotarea a 60 de licee cu profil matematică-
informatică cu câte un laborator performant de pregătire. Proiectul este finanțat din fondul de 
contrapartidă prin grant nerambursabil subvenționat de Guvernul Japoniei, iar MEN este beneficiar. 
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