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ADEVĂRUL 
 
Liviu Pop: „Editura Didactică şi Pedagogică va prelua integral editarea manualelor; să punem capăt 
acestei sarabande din ultimii 5 ani“ 
 
adev.ro/ov4ylt 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, miercuri, că săptămâna viitoare va prezenta în Guvern un 
act normativ prin care Editura Didactică şi Pedagogică să preia integral editarea manualelor şcolare, 
„astfel încât toţi elevii din România să beneficieze la timp de manuale”. 
„Săptămâna viitoare vom veni cu un act normativ în Guvern în aşa fel încât să punem capăt acestei 
sarabande din ultimii cinci ani, Editura Didactică şi Pedagogică să preia integral editarea manualelor 
şcolare în aşa fel încât elevii de clasa a V-a, toţi elevii din România să beneficieze la timp de 
manuale”, a declarat ministrul Educaţiei, la începutul şedinţei Executivului. Liviu Pop a precizat, de 
asemenea, că o lege în ceea ce priveşte manualele va fi pusă în dezbatere publică în două sătămâni. 
„Pentru cei de clasa a V-a, aşa cum am anunţat, sunt asigurate toate manualele pentru 11 
septembrie, evident, acele îndrumare vor ţine loc de manual timp de maxim opt săptămâni. Legea 
manualului şcolar pe care o vom lansa în dezbatere publică în 12 septembrie va clarifica şi acest 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/ov4ylt


aspect – manualul digital şi manualul pe suport de hârtie, insluciv atribuirea acestora şi statutul 
manualelor auxiliare care au îngreunat ghiozdanul elevilor în ultimii ani. Anul viitor toate programele 
şcolare pentru învăţământul liceal vor fi rescrise”, a explicat Pop. 
 
Bacalaureat 2017. Joi are loc ultima proba scrisă la materia aleasă de candidaţi în funcţie de profil 
 
adev.ro/ov6599 
 
Joi va avea loc ultima probă scrisă, la materia aleasă de candidaţi în funcţie de profilul studiat, în 
cadrul celei de a II-a sesiuni a Bacalaureatului. Astfel, cei care au studiat la Profilul Uman au de ales 
între Geografie şi Ştiinţe Socio-Umane, iar cei de la Profillul Real pot opta pentru Biologie, Fizică, 
Informatică sau Chimie. După susţinerea acestei probe, candidaţii vor avea testarea de competenţe 
digitale şi lingvistice. 
Miercuri a avut loc evaluarea scrisă la proba obligatorie a profilului în cadrul examenului de 
Bacalaureat 2017, sesiunea a II-a. Astfel, cei de la Profilul Real au susţinut proba la Matematică, iar 
cei de la Uman au fost testaţi la Istorie. Următoarea probă scrisă va fi, joi, la materia aleasă de 
candidaţi, tot în fucţie de profilul studiat. Absolvenţii de liceu care au susţinut proba la Istorie au 
avut, printre altele, de argumentat, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii 
participă la acţiuni diplomatice în a doua jumătate a secolului al XV-lea, dar şi de elaborat un eseu în 
aproximativ două pagini despre stalinism şi naţional-comunism în România. La Matematică, toate 
subiectele au fost de un nivel mediu spre uşor, apreciază Denisa Tănăsescu, profesor de Matematică 
la Colegiul Naţional la I.L Caragiale. „Elevii trebuiau să ştie doar teoria, adică formulele şi cum să le 
aplice“, a completat dascălul. Marţi s-a desfăşurat proba scrisă la Limba Maternă. Prima evaluare 
scrisă a avut loc, luni, la Limba Română. La aceasta, candidaţii de la Profilul Real au avut la primul 
subiect de comentat poezia „Elegie“ a lui Ion Pillat. La cel al II-lea au avut de scris un text 
argumentativ despre importanţa toleranţei în relaţia de prietenie, iar la ultimul subiect au avut de 
elaborat un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-o operă narativă scrisă de Liviu Rebreanu 
sau Camil Petrescu. Evaluaţii de la Profilul Uman au avut la primul subiect de comentat poezia 
„Miraj“ scrisă de Al. Philippide şi la al II-lea subiect au trebuit să scrie un text argumentativ despre 
necesitatea cunoaşterii unor limbi străine în dezvoltarea personală. La al III-lea subiect au avut de 
elaborat un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-o operă narativă scrisă de Mihail 
Sadoveanu sau George Călinescu. Ce reguli trebuie să respecte evaluaţii Accesul candidaţilor în 
centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate 
valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din 
momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.  Pentru 
rezolvarea subiectelor se foloseşte doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi 
desene va fi utilizat numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii 
pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar 
hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală 
taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite 
motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. 
Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor 
scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat", se 
semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. La această 
sesiune pot participa în primul rând candidaţii care au picat examenul în ultima sesiune sau în cele 
din anii anteriori cât şi absolvenţii de liceu care şi-au luat corigenţele. Nu aceeaşi permisivitate este 
acordată şi celor care au încercat să fraudeze evaluarea sau care au picat de două ori bacalaureatul. 
Aceştia din urmă pot susţine Bacalaureatul doar dacă plătesc o taxă de 230 de lei. În condiţiile în care 
au fost respinşi la una sau mai multe probe, atunci vor achita doar contravaloarea acestora, suma 
fiind stabilită de către inspectoratele şcolare judeţene. Ce probe urmează Între 25 şi 28 august vor fi 
evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în Limba română, pe 28 august — 
competenţele lingvistice de comunicare orală în Limba Maternă, pe 29 şi 30 august — competenţele 
digitale, iar în zilele de 30 şi 31 august se va face evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională. Rezultatele vor fi afişate pe 1 septembrie. 
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ROMÂNIA LIBERĂ 
Liviu Pop încredințează o afacere de zeci de milioane de euro unei edituri pe care o controlează 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/liviu-pop-incredinteaza-o-afacere-de-zeci-de-milioane-
de-euro--unei-edituri-pe-care-o-controleaza-465590 
Manualele de clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a vor fi elaborate de Editura Didactică și Pedagogică, 
regie autonomă care este subordonată Ministerului Educației. 
Ministrul educației, Liviu Pop, este dispus să încalce legile concurenței doar pentru că nu a reușit să 
organizeze în timp util licitațiile pentru manualele școlare. După cum se știe deja, anul acesta noile 
manuale de clasa a V-a nu vor fi finalizate la începutul școlii, elevii urmând să învețe după un 
îndrumar: „până în data de 8 septembrie, în fiecare unitate şcolară va ajunge acel îndrumător-ghid 
pentru elevi. Acest îndrumător ghid, care va acoperi materiile din planul de învăţământ, cele la care 
nu s-au făcut contestaţii – că dacă nu aveam contestaţii aveam toate manualele – în aşa fel încât în 
primele două luni de şcoală elevii să nu fie afectaţi de predare”. 
Mai bine să tipărim, decât să nu tipărim 
Anul viitor ar urma să fie elaborate noi manuale pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Pentru a evita 
situația din acest an, Liviu Pop este decis să nu mai organizeze niciun fel de licitații. "Săptămâna 
viitoare vom veni cu un act normativ în Guvern, în aşa fel încât să punem capăt acestei sarabande din 
ultimii cinci ani de zile - Editura Didactică şi Pedagogică să preia integral editarea manualelor şcolare, 
în aşa fel încât toţi elevii din România să beneficieze la timp de manuale şcolare. Pentru cei din clasa 
a V-a, aşa cum am anunţat, ieri, în conferinţa de presă, sunt asigurate toate manualele pentru 11 
septembrie. Evident, acele îndrumare vor ţine loc de manual timp de maxim opt săptămâni", a 
afirmat Liviu Pop, în debutul şedinţei de Guvern.  
Problema este că Editura Didactică și Pedagogică este regia de stat care se ocupă cu editarea 
manualelor și se află în subordinea Ministerului Educației. 
La începutul lunii august, ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop, a revocat Consiliul de administraţie al 
Editurii Didactice şi Pedagogice : “Am analizat ce s-a întâmplat în zona asta a achizițiilor de manuale 
în ultimii cinci ani. Și de ce spun ultimii cinci ani de zile, pentru că acum cinci ani de zile am introdus 
clasa pregătitoare pe noua formulă, pe noua curriculă. În cei cinci ani de zile, Ministerul Educației 
Naționale a plătit pentru manualele școlare 142.165.286 de lei. Este suma pe care Ministerul 
Educației a alocat-o copiilor din preuniversitar care beneficiază de manuale gratuite. Trist este că, în 
această perioadă, Editura Didactică și Pedagogică, regie autonomă care este subordonată 
Ministerului Educației, a accesat mai puțin de 5% din acești bani, adică 7.321.209 lei. Impardonabil 
din punctul meu de vedere, fapt pentru care am revocat consiliul de administrație al EDP, iar până la 
finalul săptămânii vom avea un nou director general, în așa fel încât această editură să-și revină", a 
declarat Pop. 
După pofta lui Liviu Pop, Editura Didactică și pedagogică a primit un nou director interimar (numit, nu 
prin concurs) în persoana doamnei Maria Nistor. 
Editarea manualelor școlare este o afacere de zeci de milioane de euro anual. 
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Registrul Matricol Unic, lansat cu patru ani întârziere 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/registrul-matricol-unic--restanta-de-la-ponta--patru-ani-
intarziere-fata-de-termenul-prevazut-de-lege-465493 
 
Datele furnizate de toate universităţile, fie de stat sau particulare, pot fi vizualizate pe o singură 
platformă online, pusă de la punct de Ministerul Educaţiei. 
Obligativitatea ca toate instituţiile de învăţământ superior să furnizeze datele privind cifrele de 
şcolarizare din toți anii de studiu, precum şi licență, master și doctorat către o platformă unică la 
nivel naţional este stipulată de Legea Educației Naționale din 2011. Măsura ar fi trebuit să intre în 
vigoare în doi ani, dar termenul a expirat când la Palatul Victoria se afla Guvernul condus de Victor 
Ponta. 
De atunci, nimic nu s-a întâmplat în acest sens și, între timp, au mai fost guvernele Cioloş şi 
Grindeanu, însă abia acum lucrurile au început să se mai mişte, după cum reiese dintr-un răspuns 
transmis de Ministerul Educaţiei la solicitarea “României libere”. 
Încă nu au fost încărcate toate datele 
Pentru punerea în practică a Registrului Matricol Unic a fost însărcinată o structură cu nume pompos 
din coordonarea Ministerului Educației, şi anume Unitatea Executivă pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, Cercetării și Inovării (UEFISCDI). “Sistemul informatic RMU, găzduit de 
platforma https://rei.gov.ro/, este funcțional, flexibil și accesibil și se află în plin proces de 
operaționalizare, în sensul încărcării acestuia cu informații furnizate de universitățile de stat și 
particulare din România, acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu”, se arată în răspunsul 
ministerului. 
Un paragraf mai târziu, aceiaşi oficiali de la UEFISCDI recunosc însă că datele nu au fost încărcate în 
totalitate pe platforma pe care o gestionează. 
Datele furnizate de toate universităţile, fie de stat sau particulare, pot fi vizualizate pe o singură 
platformă online, pusă de la punct de Ministerul Educaţiei. 
Obligativitatea ca toate instituţiile de învăţământ superior să furnizeze datele privind cifrele de 
şcolarizare din toți anii de studiu, precum şi licență, master și doctorat către o platformă unică la 
nivel naţional este stipulată de Legea Educației Naționale din 2011. Măsura ar fi trebuit să intre în 
vigoare în doi ani, dar termenul a expirat când la Palatul Victoria se afla Guvernul condus de Victor 
Ponta. De atunci, nimic nu s-a întâmplat în acest sens și, între timp, au mai fost guvernele Cioloş şi 
Grindeanu, însă abia acum lucrurile au început să se mai mişte, după cum reiese dintr-un răspuns 
transmis de Ministerul Educaţiei la solicitarea “României libere”. 
Încă nu au fost încărcate toate datele 
Pentru punerea în practică a Registrului Matricol Unic a fost însărcinată o structură cu nume pompos 
din coordonarea Ministerului Educației, şi anume Unitatea Executivă pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, Cercetării și Inovării (UEFISCDI). “Sistemul informatic RMU, găzduit de 
platforma https://rei.gov.ro/, este funcțional, flexibil și accesibil și se află în plin proces de 
operaționalizare, în sensul încărcării acestuia cu informații furnizate de universitățile de stat și 
particulare din România, acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu”, se arată în răspunsul 
ministerului. 
Un paragraf mai târziu, aceiaşi oficiali de la UEFISCDI recunosc însă că datele nu au fost încărcate în 
totalitate pe platforma pe care o gestionează: „Situația operaționalizării sistemului informatic RMU, 
la sfâșitul lunii iulie 2017, este următoarea: 478.871 studenți înregistraţi pentru anul universitar 
2015/2016 (toți anii de studiu; ciclurile de studii universitare licență, master și doctorat), nivel de 
încărcare de aproximativ 90%; 177.543 studenți înregistrați pentru anul universitar 2016/2017 (anul I 
de studii; ciclurile de studii universitare licență, master și doctorat), nivel de încărcare de aproximativ 
80%”. Rezumând, nici măcar pentru anul universitar care s-a încheiat şi nici pentru precedentul nu au 
fost încărcate toate datele. 
Interese pentru a pune frână 
Oficialii Ministerului Educaţiei nu au explicat de ce a fost nevoie să treacă atât de mult timp peste 
termenul legal pentru a pune în practică Registrul Matricol Unic. Tergiversarea ar putea fi legată de 
anumite interese din zona universităţilor, de stat sau private. Menținerea într-o zonă nereglementată 
din punct de vedere legislativ a utilizării la nivel naţional a RMUR împiedică aplicarea unui control 
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judicios asupra modului de gestionare a activității şi resurselor universităților şi asupra 
performanţelor acestora. 
Odată cu intrarea în vigoare a RMUR, se vor putea genera rapoarte în timp real despre starea 
învăţământului superior, se vor putea urmări mai eficient solicitările de finanţare a studiilor, evidenţa 
diplomelor de absolvire a studiilor superioare şi parcursul educaţional. Totodată, RMUR va asigura o 
imagine coerentă, în timp real, a capitalului uman implicat în sistemul de învățământ superior. 
Necesitatea acestei reglementări este nevoia de a exista un cadru legislativ care să reglementeze 
evidenţa integrată a tuturor studenților din România, cu atât mai mult cu cât acest lucru contribuie la 
eliminarea cazurilor de dublă finanţare şi, în acelaşi timp, asigură eviden-ţa diplomelor universitare 
emise în ţară. 
Se facilitează fraudarea fondurilor publice 
În absenţa obligativităţii utilizării generalizate a RMUR, se facilitează fraudarea şi utilizarea deficitară 
a fondurilor publice alocate instituţiilor de învăţământ superior, au declarat pentru “România liberă” 
surse din domeniu. Concret, este favorizată supraevaluarea artificială a cifrei de şcolarizare pentru a-
și suplimenta veniturile, precum și în scopul deturnării concluziilor unor controale sau evaluări ale 
Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior/ARACIS, unele universităţi 
înscriu un număr de studenți peste cifra de şcolarizare aprobată. Totodată, este împiedicată 
depistarea în timp real a situațiilor de înmatriculări/absolviri fictive ori abandon, respectiv a celor de 
finanţare multiplă de la bugetul de stat a programelor de studii pentru persoanele care au beneficiat 
anterior de acest drept. 
FACILITATE. Bilete online pentru studenţi 
Odată cu funcţionarea de facto a Registrului Matricol Unic, se va rezolva şi o altă problemă, care de 
această dată dă bătăi de cap CFR Călători şi operatorilor feroviari privaţi. Gratuitatea de care 
beneficiază studenţii la călătoriile pe calea ferată se bazează pe RMUR în actul normativ care instituie 
normele de aplicare. Dacă ar fi existat acest registru, studenţii, dar şi elevii ar fi putut să-şi procure 
online sau de la automate biletele de tren, fără a mai sta la cozile interminabile de la casele de bilete 
din gări. 
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BACALAUREAT 2017, sesiunea de toamnă: Absolvenţii de liceu susţin, joi, proba la alegere. Vezi 
când vor fi publicate primele REZULTATE BAC 2017 
http://www.mediafax.ro/social/bacalaureat-2017-sesiunea-de-toamna-absolventii-de-liceu-sustin-
joi-proba-la-alegere-vezi-cand-vor-fi-publicate-primele-rezultate-bac-2017-16704259 
 
Absolvenţii de liceu susţin, joi, cea de-a treia probă a Bacalaureatului, sesiunea a doua, fiind vorba 
despre proba la alegere, în funcţie de profil şi specializare. Primele rezultate vor fi publice pe 1 
septembrie. 
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 sesiuni 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 
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prima sesiune au fost declaraţi respinşi 34.690 de candidaţi (din toate promoţiile)”, au anunţat 
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. 
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. 
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 
Liviu Pop: Înființarea de centre comunitare de învățare permanentă poate conduce la reducerea 
abandonului școlar 
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/23/liviu-pop-infiintarea-de-centre-comunitare-de-invatare-
permanenta-poate-conduce-la-reducerea-abandonului-scolar-15-08-46 
 
Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, miercuri, că prin adoptarea proiectului de act normativ 
privind înființarea de centre comunitare de învățare permanentă se creează o oportunitate în zonele 
în care "se oferă educație pe tot parcursul vieții" și se creează noi premise pentru reducerea 
abandonului școlar. 
"Este o obligație, prin Legea Educației naționale, din 2011. Suntem în momentul de față... după șase 
ani de zile am reușit și mulțumesc tuturor colegilor din celelalte ministere pentru aviz, am preluat 
toate avizele. Odată cu adoptarea acestui act normativ se pot înființa aceste centre comunitare de 
învățare permanentă, în special în zonele în care se oferă educație pe tot parcursul vieții. În 
momentul de față, în foarte multe zone nu există. Rolul autorităților locale este determinant, pot să 
înființeze, am creat cadrul legal să înființăm aceste centre comunitare. Și, evident, acestea pot fi 
finanțate și de la buget local și de la buget central și din parteneriat public-privat odată cu finalizarea 
legii", a declarat Liviu Pop în deschiderea ședinței de Guvern, solicitat de premier să prezinte detalii 
despre proiectul de act normativ aflat pe agenda Executivului privind centrele comunitare de 
educație permanentă. 
Ministrul Educației a adăugat că proiectul este unul foarte bun și din perspectiva atingerii uneia 
dintre țintele programului de guvernare — reducerea abandonului școlar la jumătate în următorii doi 
ani. 
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