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ADEVĂRUL 
 
Epurările din Educaţie, sub semnul politizării. Expert: „Este o răfuială politică ce nu are nicio 
legătură cu evaluarea sistemului şi cu binele copiilor“ 
 
adev.ro/ov1nhe 
 
Demiterea celor 13 inspectori şcolari judeţeni arată cât de profund politizat este învăţământul din 
România, susţin experţii în educaţie. Aceştia afirmă că se doreşte înlocuirea lor cu alte persoane care 
să servească anumite interese politice, şi nu pe cele ale elevului. 
A fost o decizie politică sau una bazată pe neîndeplinirea atribuţiilor? Aceasta  este întrebarea 
dezbătută în spaţiul public cu privire la controversata demitere a celor 13 inspectori şcolari judeţeni. 
Pe de o parte, există tabăra decizională, adică a reprezentanţilor Ministerului Educaţiei care susţine 
că inspectorii au fost daţi afară pentru că nu şi-au îndeplinit anumite obligaţii transmise de instituţia 
centrală. Pe de altă parte, specialiştii în Educaţie şi chiar  unii dintre inspectorii demişi, susţin că se 
doreşte înlocuirea lor cu oameni care să fie loiali anumitor decidenţi politici.  De aceeaşi părere este 
şi opoziţia care a anunţat că va depune o moţiune împotriva ministrului Educaţiei, Liviu Pop. Gelu 
Duminică, sociolog cu experienţă în domeniul Educaţiei, este de părere că decizia a fost una politică, 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/ov1nhe


fără a avea în vedere competenţele inspectorilor. „Nu sunt din gaşca care trebuie, fie că vorbim de 
partide în afara celor de la guvernare sau anumite grupuri din PSD. Printre ei se regăsesc şi oameni 
competenţi, dar se pare că este irelevant pentru guvernanţi. Este o răfuială politică care nu are nicio 
legătură cu evaluarea sistemului şi cu binele copiilor. Ce vrem de fapt de la învăţământ? Aceasta este 
întrebarea pe care trebuie să ne-o punem. Putem să avem ca principal obiectiv interesul elevilor sau 
lăsăm şcoala să fie o bătălie pentru partidele politice care doresc să îşi pună oameni ca sinecuri?“, 
explică sociologul. Semne de întrebare cu privire la scopul concedierilor, dar şi cu privire la modul în 
care s-au făcut acestea sunt ridicate şi de reprezentanţii Coaliţiei pentru Educaţie. O mişcare politică, 
condusă de un ministru care promovează acţiuni controversate peste noapte „Acesta era cel mai bun 
mod de a anunţa: vineri seara, printr-o comunicare scrisă? Gestionată astfel, pare o mişcare politică, 
condusă de un ministru care are reputaţia de a promova acţiuni controversate peste noapte (vezi 
mandatul scurt din 2012 şi luna ianuarie 2017). Ori intempestivul şi lipsa de transparenţă transmit 
neîncredere în sistem, în sistemul acesta care are fix nevoie de retragerea politicului şi promovarea 
calităţii şi a performanţei, inclusiv managerial“, este de părere preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie, 
Daniela Vişoianu. De altfel, experţii în Educaţie arată că este foarte important ca inspectoratele 
şcolare judeţene să fie lipsite de orice influenţă politică, mai ales în cazul şefilor acestor instituţii, 
pentru că sunt principalii responsabili cu punerea în practică a directivelor elaborate de Ministerul 
Educaţiei. Mai mult, inspectoratele reprezintă un actor intermediar între minister şi şcoală, deci este 
cu atât mai important ca acestea să nu fie politizate pentru a avea certitudinea că politicile sunt 
aplicate strict în interesul şcolarilor. Pe de altă parte, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Gigel 
Paraschiv, spune că demiterea celor 13 inspectori nu s-a făcut pe criterii politice, cauza fiind de fapt 
găsirea unor nereguli în contractele lor de management, după o evaluare efectuată la cererea 
ministrului Educaţiei. El a precizat că ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a numit o comisie, alta decât cea 
din minister care se ocupă de reţeaua şcolară şi de evaluarea anuală a inspectorilor generali, iar 
această nouă comisie a analizat timp de aproape două săptămâni activitatea tuturor inspectorilor 
generali şcolari pornind de la contractul de management al fiecăruia dintre ei. Potrivit acestuia, în 
afară de inspectorul şcolar din Harghita, unde a fost descoperită o singură problemă, ceilalţi au avut 
două-trei nereguli în contractele de management, dar 13 dintre ei au avut cele mai multe 
probleme.Secretarul de stat a mai anunţat că deciziile de revocare din funcţie intră în vigoare din 4 
septembrie. Inspectorii generali şcolari care au fost anunţaţi în weekend că îşi pierd funcţiile sunt din 
judeţele: Arad, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Mehedinţi, Caraş-Severin, 
Tulcea, Vrancea şi Sibiu. Legăturile inspectorilor demişi cu partidele Cei mai mulţi dintre inspectorii 
demişi au într-un fel sau altul legături cu partidele: fie că sunt înscrişi într-un partid, fie că au activat 
într-un partid şi şi-au dat demisia după ce au ocupat funcţia de inspector, fie că sunt partizani ai unui 
anumit partid şi au refuzat să pună în aplicare anumite decizii ale unor grupuri de interese. Unul 
dintre ei este Mihai Stroe, inspector şcolar general al judeţului Tulcea, numit prin delegaţie, în mai 
2016. Trei luni mai târziu, a câştigat concursul pentru ocuparea acestui post, fiind singurul candidat. 
Acesta deţine şi funcţia de consilier judeţean din partea PNL. Un alt exemplu este şi Luminiţa Barcari, 
inspectorul şcolar general  al judeţului Ialomiţa, care a preluat funcţia în primăvara anului 2015. 
Aceasta a câştigat concursul de inspector, fiind singurul candidat înscris. Luminiţa Barcari a fost 
aleasă în 2016 pentru funcţia de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe listele PNL. Ea 
renunţă la funcţie, prin demisie, în primăvara acestui an. Un alt inspector care are legături cu PNL 
este cel din Ilfov, Daniela Barbu, care este măritată cu Mihai Barbu, membru PNL şi fost 
contracandidat a lui Florentin Pandele la primăria Voluntari. Cât îl priveşte pe Adrian Doxan, şeful 
Inspectoratului Şcolar Caraş-Severin (IŞCS), acesta susţine că a fost surprins de decizia de schimbare 
din funcţie şi arată că demiterea sa a fost făcută pe criterii politice, liderii PSD din teritoriu dorind să 
deţină controlul asupra IŞCS. Doxan, care nu este membru de partid, a obţinut postul prin concurs, pe 
17 mai 2016, când l-a înlocuit pe Nicolae Grindeanu, tatăl fostului premier, care s-a pensionat 
Inspectori şcolari care nu au avut niciodată o legătură cu partidele politice sau nu au fost suspectaţi 
de acest lucru mai sunt cei din Vrancea, Brăila, Buzău şi Constanţa. Au fost schimbaţi însă şi inspectori 
care au făcut parte sau încă mai fac din partidul de guvernământ. De exemplu, profesorul Constantin 
Tudor, şeful IŞJ Călăraşi, a fost membru de partid (PSD), dar în 2016 a luat decizia autosuspendării din 
viaţa politică pe motiv că nu doreşte să implice şcoala sau Inspectoratul în tot felul de atacuri 
murdare. Tot foşti membri PSD sunt şi Ştefan Firu, inspector şcolar general din Sibiu şi Claudius 



Mladin, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. Cel din urmă a fost exclus din 
PSD în urmă cu un an, pentru că ar fi avut şi o adeziune la PNL. Un alt inspector care a avut tangenţe 
cu PSD este inspectorul general şcolar de la Mehedinţi, Mirela Pintea Enea, care a ajuns în această 
poziţie cu sprijinul Partidului Social Democrat în 2014, prin ordin al ministrului Educaţiei de la acea 
vreme. Decizia a surprins atunci cadrele didactice din judeţ, fiind vorba de o profesoară de biologie, 
titulară la un liceu slab din Drobeta Turnu Severin şi cunoscută mai mult ca prezentatoare la 
televiziunea patronată de familia lui Adrian Duicu (fostul preşedinte al PSD Mehedinţi). Un an mai 
târziu însă, Mirela Pintea Enea avea să promoveze examenul organizat pentru funcţia de inspector 
şcolar general cu nota 8,40. În schimb, destituirea inspectorului şcolar general al IŞJ Olt, Felicia Man, 
este o mişcare surprinzătoare, având în vedere că ea este încă membru PSD şi ocupă funcţia de 
inspector încă din 2012. 
 
Profesorii care s-au înscris la concursul de directori susţin luni un interviu pentru posturile rămase 
vacante 
 
http://adevarul.ro/educatie/scoala/profesorii-s-au-inscris-concursul-directori-sustin-luni-interviu-
posturile-ramase-vacante-1_599a8bd85ab6550cb82de4bf/index.html 
 
Luni, profesorii care s-au înscris pentru a doua etapă a concursului de directori vor susţine un interviu 
pentru posturile rămase vacante, în faţa unei comisii formată din reprezentanţi ai inspectoratului 
şcolar de care aparţin. Peste 1.500 de locuri sunt disponibile. 
Potrivit unei note trimise de Ministerul Educaţiei către inspectoratele şcolare judeţene, în zilele de 21 
şi 22 august, cadrele didactice interesate vor susţine un interviu în faţa unei comisii constituite din 
trei membri ai consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar în cadrul căruia vor prezenta 
planul operaţional pentru anul şcolar 2017 - 2018 al unităţii de învăţământ pentru care şi-au exprimat 
opţiunea. Totodată, le vor fi testate, prin trei întrebări, cunoştinţele privind legislaţia şcolară 
raportată strict la specificul şi la nivelul unităţii de învăţământ pentru care au optat. Durata 
interviului este de maximum 20 de minute. Punctajul maxim este 30, iar pentru promovare sunt 
necesare 21 de puncte. Înscrierea pentru acest interviu s-a putut face până pe data de 17 august, la 
inspectoratele şcolare judeţene. Potrivit Ministerului Educaţiei, după concursul din luna iulie, au 
rămas 1.536 de posturi vacante, mai bine de jumătate fiind în mediul rural. "În sistemul de 
învăţământ preuniversitar sunt 9.504 posturi de directori şi directori adjuncţi. Avem 7.254 de unităţi 
şcolare cu personalitate juridică în România. În urma concursului din luna iulie, care s-a organizat pe 
3.508 posturi, s-au ocupat doar 1.972 de posturi. Asta înseamnă că astăzi avem libere 1.536 de 
posturi, din care 956 sunt în mediul rural. Aceste posturi se vor ocupa în perioada imediat următoare, 
pe o metodologie diferită faţă de tot ceea ce a însemnat până acum numirea directorilor de către 
inspectorii şcolari, în sensul în care se va face probă de interviu, în aşa fel încât până la începutul 
anului şcolar 2017-2018, toate cele 1,536 de posturi care nu sunt ocupate astăzi să fie ocupate de 
către profesori în urma interviurilor”, a declarat ministrul Educaţie, Liviu Pop, în cadrul unei 
conferinţe de presă susţinută în luna iulie. În Bucureşti au rămas vacante 70 de funcţii de director şi 
director adjunct. 
 
Sesiunea a doua a examenului de bacalaureat continuă astăzi cu proba la limba maternă 
 
adev.ro/ov2l9l 
Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat - la care s-au înscris aproape 39.500 de absolvenţi 
de liceu - continuă marţi, cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Ultimele probe ale 
examenului vor avea loc în 30 şi 31 august, iar pe 1 septembrie vor fi afişate primele rezultate. 
Cea de a doua sesiune a examenului de bacalaureat a început luni, când absolvenţii de liceu au 
susţinut proba scrisă la Limba şi literatura română. Absolvenţii de la profilul real au avut de scris un 
eseu în care să prezinte tema şi viziunea despre lume dintr-un text narativ aparţinând lui Liviu 
Rebreanu sau lui Camil Petrescu, dar şi de redactat un text argumentativ despre importanţa 
toleranţei în relaţia de prietenie. Absolvenţii de la profilul uman au avut de scris un eseu în care să 
prezinte tema şi viziunea despre lume dintr-un text narativ aparţinând lui George Călinescu sau lui 
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Mihail Sadoveanu, dar şi de redactat un text argumentativ despre necesitatea cunoaşterii unor limbi 
străine în dezvoltarea personală. Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru cea de-a doua sesiune a 
examenului de bacalaureat s-au înscris 39.435 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 24.690 sunt din 
promoţia curentă, iar 14.745 din seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 
39.435 de elevi înscrişi sunt distribuiţi astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral şi 1.261 - frecvenţă redusă. În 
prima sesiune a bacalaureatului au fost declaraţi respinşi 34.690 de candidaţi. Sesiunea de toamnă a 
bacalaureatului a început, pentru prima dată, cu probele scrise. Astfel, luni are loc proba scrisă la 
Limba şi literatura română, marţi va fi proba la Limba şi literatura maternă, iar miercuri se va 
desfăşura proba obligatorie a profilului. Probele scrise se încheie joi, 24 august, cu proba la alegere a 
profilului şi specializării. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română începe vineri, 25 august, şi continuă luni, 28 august, când este programată şi proba de 
evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Evaluarea competenţelor 
digitale se va derula în zilele de 29 şi 30 august, urmând ca evaluarea competenţelor lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională să se desfăşoare în 30 şi 31 august. Atât subiectele pentru probele 
scrise, cât şi subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală 
în limba română şi limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi 
cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să 
permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute, potrivit Ministerului Educaţiei. Rezultatul 
obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în 
limba română şi 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. 
Ministerul Educaţiei atrage atenţia că 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. Pentru a fi declarat promovat, un 
absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probele scrise şi nota 
5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise. Afişarea primelor rezultate 
şi depunerea contestaţiilor vor avea loc în 1 septembrie, iar afişarea rezultatelor finale este 
programată pentru 6 septembrie. Rata de promovare la prima sesiune a bacalaureatului a fost de 
72,9%. 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 
Inspectorii demisi il fac praf pe Liviu Pop  
 
http://evz.ro/scandal-ministerul-educatiei.html 
 
 
 
PUTEREA 
 
Situație CRITICĂ în educație: Profesorii amenință cu GREVA 
http://www.puterea.ro/educatie/situatie-critica-in-educatie-profesorii-ameninta-cu-greva-
159415.html 
 
Situație disperată în învățământ care ar putea afecta începerea anului școlar. Profesorii vor să intre în 
grevă, fiind nemulţumiţi de guvernanți la toate capitolele: salarii, drepturi câștigate în instanță, 
condiții mai bune în școli. 
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"Profesorii sunt, în continuare, bătaia de joc a Guvernului!! Măririle de salarii, drepturile câştigate în 
instanţă, condiţii mai bune în şcoli, toate promisiunile au fost uitate sau amânate în ultimele luni. Mai 
întâi s-a anunţat cu surle şi trâmbiţe că vor creşte salariile de la 1 iulie 2017. Evident că NU s-a mai 
întâmplat asta şi ne aşteptam ca nici în 2018 să nu se respecte promisiunile. De ce? Pentru că aşa s-a 
procedat în învăţământ de fiecare dată. Promisiuni au fost cu nemiluita, realizări... deloc!!", scrie în 
petiția profesorilor, potrivit a1.ro. 
”Acum, ministrul ne-a anunţat că nici banii cuveniţi în urma sentinţelor judecătoreşti rămase 
definitive nu se vor mai plăti în septembrie. Poate în noiembrie, cine-o mai fi la guvernare atunci să 
se descurce! Ne-am săturat să fim bătaia de joc a guvernanţilor! De ce primarii şi toţi cei din primarii 
şi-au votat salarii duble, dar pentru profesori nu sunt bani?!! (...) Semnaţi petiţia pentru greva în 
învăţământ la data de 11 septembrie!!", scrie în petiția profesorilor. 
Ministrul Educației EXPLICĂ demiterea inspectorilor școlari: ”Cu soarta elevilor NU NE JUCĂM” 
 
http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-explica-demiterea-inspectorilor-scolari-cu-
soarta-elevilor-nu-ne-jucam-159417.html 
 
Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a declarat luni seara la TVR referindu-se la demiterea mai 
multor inspectori şcolari generali că aceştia nu au respectat contractul de management. 
"Şi inspectorii şcolari generali funcţionează pe un contract de management. Sunt 28 de puncte pe 
care ei trebuie să le respecte. Nu mă interesează promovabilitatea la examenul de bacalaureat, 
pentru că nu este rodul inspectorului şcolar prin contractul de management, este rodul profesorilor şi 
al elevilor pe programele respective. (...) Inspectorii şcolari, directorii şi toţi cei care fac parte din 
structurile de conducere ale MEN subordonate sunt evaluaţi pe contract de management, adică acel 
contract de mandat periodic. (...) Dacă ai un contract de management şi nu îl respecţi, trebuie să 
pleci acasă. Simplu. Starea învăţământului este importantă pentru ţara aceasta. Aveau obligaţia - şi 
vă dau un exemplu - ca până în 31 iulie să transmită raportul cu starea învăţământului", a afirmat 
Pop, citat de Agerpres.El a spus că inspectorii demişi au primi înştiinţările şi prin poştă, nu doar prin 
fax. "Am văzut chestiunea cu faxul. În fapt, toţi au primit prin poştă decizia şi notificarea, pentru că 
aşa este normal şi aşa scrie în lege. Cu soarta elevilor din România nu ne jucăm", a afirmat 
reprezentantul MEN. Liviu Pop a declarat că vor fi evaluaţi în continuare atât inspectorii care au 
rămas, cât şi cei care vor fi numiţi prin delegaţie. "În continuare sunt evaluaţi inspectorii şi care au 
rămas, şi care vor fi numiţi cu delegaţie. În 14 zile, conform contractului de management, am făcut 
eliberarea. (...) După 14 zile vor veni alţii pe contract. Nu are nicio implicare politică. Am auzit un lider 
politic, dar nu vreau să politizez funcţia de ministrul al educaţiei, făcând nişte afirmaţii total 
denaturate. Nu intru în polemică politică. (...) În rândul celor 13 inspectori sunt şi colegi de-ai mei din 
PSD, şi independenţi şi din alte partide. Dacă tu, ca manager de inspectorat şcolar, nu îţi respecţi 
contractul de management, cum poţi avea pretenţia ca un director de unitate şcolară să o facă, un 
diriginte să o facă sau un profesor să o facă?", a susţinut ministrul educaţiei.  
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
De ce a ”executat” Liviu Pop 13 inspectori școlari, vineri seara 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/motivele-pentru-care-liviu-pop-%E2%80%9Ea-executat--
13-inspectori-scolari--vineri-seara--dupa-ora-22-00-465123 
La finalul săptămânii în care a admis că elevii de clasa a V-a nu vor avea manuale în primele două 
luni de școală, ministrul Educației a mai luat o decizie lipsită de transparență și nefundamentată. 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a revocat din funcţie, printr-o decizie emisă vineri seară, prin fax, şefii a 
13 inspectorate şcolare: Caraş-Severin, Ialomiţa, Ilfov, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanţa, Sibiu, Olt, 
Arad, Tulcea, Mehedinţi şi Călăraşi. 
Îi dăm afară fără să îi consultăm 
Decizia i-a luat prin surpindere pe inspectorii care obținuseră aceste posturi, anul trecut, în urma 
unui concurs. După 24 de ore, secretarul de stat din Ministerul Educației, Gigel Paraschiv, a explicat 
pentru agenția de știri Mediafax că: “a fost o echipă care a analizat activitatea tuturor inspectorilor 
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şcolari generali pe contractul de management şi s-a ajuns la concluzia că din toţi, un număr de 13 au 
mai multe puncte din contract, care nu au fost respectate… Evaluarea asta se face de vreo două 
săptămâni şi se pare că inspectorii şcolari nu au ştiut de chestiunea asta… Ei nu trebuie să fie 
inştiinţaţi”. Prin analogie, asta ar însemna că premierul Tudose l-ar putea demite pe Liviu Pop, într-o 
seară de vineri, fără ca, în prealabil, să existe o discuție lămuritoare între cei doi. 
Surse din Ministerul Educației au precizat pentru România liberă că, de exemplu, unui inspector i s-a 
reproșat că nu și-a postat declarația de avere pe site. Asta deși Liviu Pop nu a avut un cv postat pe 
siteul ministerului pe care îl conduce timp de o lună până când Rl i-a semnalat acest lucru. 
Liviu Pop s-ar fi folosit și de faptul că inspectorii trebuiau să trimită rapoarte de audit până pe data de 
20 iunie. Inspectorii susțin că au făcut acest lucru în timp util, dar că – minune – la Ministerul 
Educației, rapoartele au apărut înregistrate cu data de 21 iunie. De asemenea, unor inspectori li s-a 
reproșat că nu au trimis, în termenul stabilit, rapoartele privind “Starea învățământului românesc”. 
Acest lucru ar fi putut atrage un avertisment și nu demiterea. 
Voi consulta un avocat… 
 Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, Ştefan Firu, a declarat pentru Mediafax că este „şocat” să 
audă că a fost demis de ministrul Educaţiei, prin fax, mai ales că Liviu Pop a fost la el în birou şi nu i-ar 
fi spus că e nemulţumit. 
„Am primit la inspectoratul scolar fax, aseară (vineri – nr.r) la ora 22. O notificare şi revocarea din 
funcţie pentru neîndeplinirea atribuţiunilor de serviciu. O să consult un avocat să vedem dacă e legal 
sau nu. Pentru că revocarea ar fi trebuit să fie dată la 15 zile după notificare. Eu am obţinut funcţia 
prin concurs, în mai 2015. E abuzivă revocarea şi ciudată. Am avut în martie un control de la minister. 
În revocare nu s-a făcut referire la acel control de unde deduc că a ieşit bine, nu au găsit nimic. Am 
vorbit şi cu colegii din ţară, sunt toţi la fel de şocaţi ca şi mine. Suntem revocaţi din 4 septembrie. 
Până atunci îmi fac treaba pentru că avem bac. Voi consulta un avocat pentru a vedea care sunt căile 
legale pentru a-mi apăra drepturile”, a declarat Luminiţa Barcari, şeful IŞJ Ialomiţa. 
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Fostul sef al Inspectoratului Scolar Vrancea: Sunt stupefiat de punctele incriminatorii care mi-au 
fost aduse. Sunt elemente usor contestabile din punct de vedere juridic 
de Alina Neagu     HotNews.ro 
Luni, 21 august 2017, 21:50 Actualitate | Esenţial 
 
Fostul sef al Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea, Dorin Cristea, a declarat, luni, ca este 
"stupefiat" de decizia ministrului Educatiei de a-l demite alaturi de alti 13 sefi de inspectorate, 
adaugand ca motivele demiterilor sunt "usor contestabile din punct de vedere juridic", relateaza 
News.ro.  
 
"Am fost surprins de notificarea si de ordinul dat de ministrul Educatiei. Este jenant. Sunt stupefiat de 
punctele incriminatorii care mi-au fost aduse. Imi pare rau de ce se intampla si chiar ma voi alia cu 
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ceilalti 13 colegi si vom da in judecata ministerul, banuiesc. In mod concret s-au reprosat cateva 
puncte esentiale cu privire la faptul ca nu am informat ministerul despre starea invatamantului, 
punct comun la toti colegii demisi, ca nu am afisat declaratiile de avere, ca nu am raspuns la o adresa 
a Prefecturii Vrancea, dar data acestei adrese este 28 august 2017, adica peste zece zile, ca nu am 
trimis o situatie cu asigurarea resursei umane la nivelul unitatilor de invatamant din Vrancea, ca au 
fost semnalate deficiente privind programul 'Laptele si cornul', care, conform legii, nu e o problema 
stricta a inspectoratului scolar. Noi monitorizam, dar de contracte sunt raspunzatoare scolile", a 
afirmat Dorin Cristea. 
 
El a adaugat ca toate motivele care stau la baza demiterii sale sunt "usor contestabile": "Sunt 
elemente usor contestabile din punct de vedere juridc. ISJ Vrancea nu a avut niciun control tematic in 
anul scolar 2016-2017, cred ca s-au pus in valoare toate notificarile si suntem la zi cu toate 
raportarile. Nu intelegem aceasta decizie,dar avem cale de atac." 
Dorin Cristea era sef al ISJ Vrancea din 1 septembrie 2016, cu concurs castigat pe 25 august anul 
trecut. 
 
Fostul sef al Inspectoratului Scolar Judetean Buzau Florina Stoian, demisa in weekend prin ordin de 
ministru, a declarat, luni, ca a depus, alaturi de ceilalti 13 sefi de inspectorate dati afara, o 
contestatie la Ministerul Educatiei si ca vor trimite si o solicitare la Curtea de Apel, pentru 
suspendarea ordinului. 
 
Ministerul Educatiei Nationale a anuntat, luni, intr-o nota postata pe site-ul institutiei, organizarea 
selectiei cadrelor didactice in vederea ocuparii, in anul scolar 2017 - 2018, pana la organizarea 
concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, a unor functii de conducere din 
inspectoratele scolare din Arad, Braila, Buzau, Caras-Severin, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov, 
Mehedinti, Mures, Olt, Sibiu, Tulcea si Vrancea. 
 
Totodata, potrivit Ministerului Educatiei, mai este vacanta temporar o functie de inspector scolar 
general la ISJ Brasov si sunt vacante 12 functii de inspector scolar general adjunct din inspectoratele 
scolare judetene: Alba - 1, Arad - 1, Botosani - 1, Gorj - 1, Giurgiu - 1, Harghita - 1, Mures - 1, Olt - 2, 
Teleorman - 1, Tulcea - 1 si Vrancea - 1. De asemenea, sunt temporar vacante doua functii de 
inspector scolar general adjunct la ISJ Salaj si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. 
Liviu Pop: In 11 septembrie proiectul de lege a manualului intra in dezbatere publica/ In 11 
septembrie proiectul de lege a manualului intra in dezbatere publica 
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-21964135-liviu-pop-11-septembrie-proiectul-lege-
manualului-intra-dezbatere-publica.htm 
 
Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat luni seara la TVRreferindu-se la demiterea mai 
multor inspectori scolari generali ca acestia nu au respectat contractul de management, potrivit 
Agerpres. 
"Si inspectorii scolari generali functioneaza pe un contract de management. Sunt 28 de puncte pe 
care ei trebuie sa le respecte. Nu ma intereseaza promovabilitatea la examenul de bacalaureat, 
pentru ca nu este rodul inspectorului scolar prin contractul de management, este rodul profesorilor si 
al elevilor pe programele respective. (...) Inspectorii scolari, directorii si toti cei care fac parte din 
structurile de conducere ale MEN subordonate sunt evaluati pe contract de management, adica acel 
contract de mandat periodic. (...) Daca ai un contract de management si nu il respecti, trebuie sa 
pleci acasa. Simplu. Starea invatamantului este importanta pentru tara aceasta. Aveau obligatia - si 
va dau un exemplu - ca pana in 31 iulie sa transmita raportul cu starea invatamantului", a afirmat 
Pop. 
El a spus ca inspectorii demisi au primi instiintarile si prin posta, nu doar prin fax. 
"Am vazut chestiunea cu faxul. In fapt, toti au primit prin posta decizia si notificarea, pentru ca asa 
este normal si asa scrie in lege. Cu soarta elevilor din Romania nu ne jucam", a afirmat reprezentantul 
MEN. 

http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-21964135-liviu-pop-11-septembrie-proiectul-lege-manualului-intra-dezbatere-publica.htm
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-21964135-liviu-pop-11-septembrie-proiectul-lege-manualului-intra-dezbatere-publica.htm
http://revistapresei.hotnews.ro/www.tvr.ro


Liviu Pop a declarat ca vor fi evaluati in continuare atat inspectorii care au ramas, cat si cei care vor fi 
numiti prin delegatie.  
In 11 septembrie proiectul de lege a manualului intra in dezbatere publica  
"Legea manualului - in 11 septembrie proiectul intra in dezbatere publica. Astazi nu avem o lege a 
manualului. (...) Tot ceea ce a functionat pana in momentul de fata in zona manualului scolar va fi 
inclus in aceasta lege. Vom rezolva si probleme pe care nu le-a putut rezolva legislatia, adica Legea 
educatiei nationale, in cei 26 de ani. Este o lege a manualului scolar absolut necesara", a afirmat Pop. 
Referindu-se la modificarea Legii educatiei nationale, ministrul a spus ca anul viitor va fi depus in 
Parlament un proiect in acest sens. 
 
Mediafax 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, despre demiterea celor 13 inspectori şcolari: Dacă ai un contract de 
management şi nu îl repecţi, pleci 
http://www.mediafax.ro/social/ministrul-educatiei-liviu-pop-despre-demiterea-celor-13-inspectori-
scolari-daca-ai-un-contract-de-management-si-nu-il-repecti-pleci-16701511 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, susţine că inspectorii generali şcolari sunt evaluaţi periodic, precizând 
că dacă nu respectă contractele de management trebuie să plece,justificând în această manieră 
demiterea a 13 şefi de inspectorat. 
"Şi inspectorii scolari generali funcţionează pe un contract de management. Sunt 28 de puncte pe 
care ei trebuie să le respecte. Miercuri am fost nevoit să plec mai repede din minister şi a rămas 
domnul secretar de stat Gigel Paraschiv. Inspectorii, directorii sunt evaluaţi periodic pe acel contract 
de mandat. Are dreptul fiecare, daca consideră că nu este normală evaluarea, să acţioneze în 
instanţă. Cu soarta elevilor nu ne jucăm. Dacă ai un contract de management şi nu îl respecţi, pleci 
acasa. Aveau obligaţia ca până pe 31 iulie să transmită raportul cu starea învăţământului. În 
continuare sunt evaluaţi inspectorii. În 14 zile, conform contractului de management, am făcut 
eliberarea. Nu e nicio implicare politică. Sunt, în rândul celor 13 inspectori, şi de la PSD", a declarat 
Liviu Pop la Tvr. 
Ministrul Educaţiei a revocat din funcţie, vineri după-amiază, şefii a 13 inspectorate şcolare. Motivul 
demiterii ar fi rezultatul unui control făcut la inspectoratele judeţene, care ar arăta că au fost 
nereguli în contractele de management. Unii dintre cei demişi ameninţă că vor da în judecată 
instituţia. 
Ministerul Educaţiei anunţă, luni, pe site-ul instituţiei, că organizează selecţia cadrelor didactice 
pentru ocuparea mai multor funcţii în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene, inclusiv pentru 
posturile de inspectori generali rămase vacante după revocările făcute, vineri, de ministrul Liviu Pop. 
 
 
Agerpres 
MEN anunță organizarea selecției pentru ocuparea mai multor funcții vacante de inspector școlar 
general 
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/21/men-anunta-organizarea-selectiei-pentru-ocuparea-
mai-multor-functii-vacante-de-inspector-scolar-general-15-35-13 
 
Ministerul Educației Naționale a anunțat luni organizarea unei selecții pentru ocuparea a 14 funcții 
vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare județene Arad, Brăila, Buzău, Caraș-
Severin, Călărași, Constanța, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Olt, Sibiu, Tulcea, Vrancea și a unei 
funcții temporar vacante de inspector școlar general la ISJ Brașov. 
Potrivit unui anunț publicat pe site-ul MEN, se va face selecție și pentru ocuparea a 12 funcții vacante 
de inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare județene Alba-1, Arad-1, Botoșani-1, 
Gorj-1, Giurgiu-1, Harghita-1, Mureș-1, Olt-2, Teleorman-1, Tulcea-1 și Vrancea-1 dar și pentru 
ocuparea a 2 funcții temporar vacante de inspector școlar general adjunct la ISJ Sălaj și Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București. 
"Funcțiile pot fi ocupate de cadre didactice care, conform prevederilor art. 260 alin. (1) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ 
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următoarele condiții: sunt titulare în învățământ, au absolvit cu diplomă de licență studii universitare, 
au gradul didactic I sau titlul științific de doctor, sunt membre ale corpului național de experți în 
management educațional", precizează MEN. 
Persoanele interesate vor transmite la cabinetul ministrului Educației, prin fax la nr. 021/312.47.19 
și/sau prin e-mail la cabinet@edu.gov.ro, până la data de 23 august, ora 14.00 (conform anexei nr. 19 
la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OMENCS nr. 
5739/2016): Curriculum vitae din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 260 alin. (1) 
din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, o scrisoare de 
intenție. 
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