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ADEVĂRUL 
VIDEO Elevii se întorc la şcoală luni. Iohannis: În 2017, soluţia a ajuns să fie reîntoarcerea la metode 
demult apuse, precum reintroducerea manualului unic 
 
adev.ro/ow3hz1 
 
Cei aproximativ 2,3 milioane de elevi şi copii de grădiniţă se întorc la şcoală luni, după o vacanţă de 
aproape trei luni. Noul an şcolar va însuma 176 de zile lucrătoare (35 de săptămâni), iar prima 
vacanţă va fi cea de iarnă, care va începe în 23 decembrie. Preşedintele Klaus Iohannis se află la 
Colegiul bucureştean Gheorghe Şincai. 
UPDATE Preşedintele Klaus Iohannis se află la Colegiul Gheorghe Şincai din Capitală.    Mare parte 
dintre elevi termină şcoala ca analfabeţi funcţionali, a atras acesta atenţia. „Deşi pot citi nu pot 
înţelege textul”, a subliniat Iohannis. O altă problemă este abandonul şcolar. Nu ajută cu nimic să 
aruncăm vina de la un guvern la altul sau pe familie.În România anului 2017 soluţia a ajuns să fie 
reintroducerea şi reîntoarcerea la metode demult apuse, ca de exemplu manualul unic sau 
recentralizarea la Bucureşti a tuturor lucrurilor care au întâmpinat dificultăţi la nivel local“, a mai 
spus preşedintele.   „Dincolo de programa şcolară dezvoltaţi-va pe cât mai multe planuri. Fiţi 
toleranţi, deschişi spre nou, creativi. Este lumea voastră şi este timpul s-o înţelegeţi. Vuiitorul este în 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/ow3hz1


mâinile voastre”, le-a spus Iohannis elevilor. 
 
La rândul ei, Carmen Iohannis, soţia preşedintelui Klaus Iohannis, participă, luni dimineaţă, la 
deschiderea noului an şcolar la Colegiul ”Gheorghe Lazăr” din municipiul Sibiu, unde predă limba 
engleză şi este dirigintă la o clasă a XII-a.   Ea a fost întâmpinată de elevii de la clasa la care este 
dirigintă şi şi-a făcut fotografii cu ei.   Compendiu în loc de manuale pentru elevii clasei a V-a   Elevii 
de clasa a V-a vor începe şcoala fără manuale, din cauza contestaţiilor depuse de edituri.   Ministerul 
Educaţiei Naţionale a lansat un compendiu introductiv pentru clasa a V-a, care cuprinde curricula 
şcolară la materiile ale căror manuale au fost contestate, precum Limba română, Limba modernă 1 şi 
2, Istorie, Geografie, Educaţie plastică, Muzică, Educaţie tehnologică şi consiliere, urmând ca acesta 
să fie folosit în primele opt săptămâni ale anului şcolar.    Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, acest 
compendiu va ajunge în fiecare unitate şcolară unde sunt clase a V-a, iar tipărirea şi livrarea acestui 
ghid au costat 732.000 de lei. Compendiul introductiv pentru gimnaziu - clasa a V-a se găseşte şi în 
format electronic, pe site-un Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.   Structura noului an şcolar   
Conform calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei, semestrul I al anului şcolar 2017-2018 se va 
derula în perioada 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018, iar semestrul al II-lea între 12 februarie 
2018 şi 15 iunie 2018.   Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: 
vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanţa intersemestrială (3 - 11 februarie 
2018), vacanţa de primăvară (31 martie - 10 aprilie 2018) şi vacanţa de vară (16 iunie - 9 septembrie 
2018).   Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar 
beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie - 5 noiembrie 2017.   Pentru clasele terminale din 
învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în 8 iunie 2018.   
Reprezentanţii Ministerul Educaţiei mai arată că programul naţional "Şcoala altfel”, cu durata de cinci 
zile consecutive lucrătoare, poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018, pe baza unei 
planificări care rămâne la decizia şcolilor. Desfăşurarea programului "Şcoala altfel” nu coincide cu 
perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, precizează ministerul.   Potrivit ordinului ministrului 
Educaţiei, nu vor avea loc cursuri în zilele libere prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă 
aplicabil în învăţământ (recent semnat).   Calendarul evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a 
IV-a şi a VI-a   Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 
7 - 24 mai.   Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. 
Probele scrise la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi de 
testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în 
timp ce proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va 
desfăşura în data de 10 mai.   Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la 
finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) şi limba 
maternă (17 mai).   Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale 
dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă şi comunicare) şi 24 mai 
(matematică şi ştiinţele naturii).   Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, rezultatele EN II se 
comunică părinţilor şi sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale 
elevilor. La finalul ciclului primar, rezultatele EN IV sunt utilizate şi pentru diagnoza de sistem la 
nivelul acestui tip de învăţământ, iar la finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea 
planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi preorientarea şcolară. De asmenea, se comunică 
părinţilor.   Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a   Absolvenţii clasei a VIII-a vor 
susţine prima probă scrisă a Evaluării naţionale (Limba şi literatura română) în 11 iunie, următoarea 
probă scrisă (Matematică) se va desfăşura în 13 iunie, iar ultima probă (Limba şi literatura maternă) 
va fi organizată în 14 iunie.   Primele rezultate vor fi afişate în 19 iunie (până la ora 12:00), iar în 
aceeaşi zi pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în perioada 20 - 22 iunie. Examenul se va 
încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afişarea rezultatelor finale.   Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a la 
Evaluarea Naţională se face în perioada 4 - 8 iunie 2018. Elevii de clasa a VIII-a vor finaliza cursurile 
vineri, 8 iunie 2018.   Bacalaureat: Probele orale pentru prima sesiune vor avea loc în februarie, iar 
examenele scrise încep în 25 iunie   Probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului în noul an 
şcolar care începe luni vor avea loc în luna februarie, iar examenele scrise încep în 25 iunie, conform 
calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.   Prima sesiune a examenului naţional de 
Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de 



comunicare orală în limba română (proba A). Proba va continua în data de 13 februarie şi va fi 
urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 – 15 
februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale 
(proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională (proba C).   Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va 
avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar 
proba Ec) – proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă - la alegere a 
profilului şi specializării - proba Ed) – se va desfăşura vineri, 28 iunie.   Afişarea primelor rezultate are 
ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 
16:00). Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este 
prevăzută pentru data de 9 iulie.   Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune se fac în 
săptămâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018.   Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a se încheie vineri, 
25 mai.   A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură, conform 
ministerului:   10 - 13 iulie: înscrierea candidaţilor   27 iulie: înscrierea candidaţilor care au promovat 
examenele de corigenţe   20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă   21 august: 
limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă   22 august: proba obligatorie a profilului - proba 
Ec) - proba scrisă   23 august: proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă   24 
& 27 august: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A   28 
august: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B   29-30 
august: evaluarea competenţelor digitale - proba D   30-31 august: evaluarea competenţelor 
lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională -proba C   1 septembrie: afişarea primelor rezultate 
(până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor   (orele 12:00 - 16:00)   2 - 5 septembrie: rezolvarea 
contestaţiilor   6 septembrie: afişarea rezultatelor finale. 
 
Nouă lege a educaţiei naţionale, pregătită de Guvern 
 
adev.ro/ow3xiy 
 
Executivul Tudose pregăteşte o nouă lege a educaţiei naţionale, iar documentul ar urma să fie trimis 
în Parlament în septembrie 2018, a anunţat, luni, la RFI, ministrul Liviu Pop, citat de News.ro. 
Liviu Pop vorbeşte despre viitoarea lege a educaţiei: “Prin programul de guvernare, anul viitor, în 
septembrie, vom înainta Parlamentului un nou proiect de lege a educaţiei naţionale, o lege aplicabilă 
şi dezbătută în Parlament. Actuala lege a educaţiei naţionale a fost angajată prin răspundere şi 
vedem că deja a fost modificată în peste o treime din corpul ei”. Reamintindu-i-se că a existat un pact 
politic naţional, semnat de toate partidele, ministrul a răspuns: “Din păcate, cei care erau atunci în 
Executiv nu au fost capabili să coreleze pactul cu realitatea şcolii româneşti”. Ce va conţine viitoarea 
lege a educaţiei? “Ţintele pe care noi le urmărim prin legea educaţiei naţionale sunt legate de 
reducerea abandonului şcolar, corelarea şcolii cu piaţa muncii, în aşa fel încât un absolvent de şcoală 
în învăţământ liceal sau universitar să-şi găsească foarte repede loc de muncă pe piaţă şi în acelaşi 
timp să aibă capacitatea şi competenţele necesare adaptării noilor locuri de muncă pe care evident 
economia le-ar avea”, spune Liviu Pop. Întrebat, la RFI, de ce ar trebui să aibă încredere elevii şi 
părinţii în vorbele sale, în condiţiile în care au mai fost şi alţi miniştri ai Educaţiei care au vorbit de 
corelarea şcolii cu piaţa locurilor de muncă şi nu s-a schimbat nimic, Liviu Pop a răspuns: “Pentru că 
unii erau cu vorbele, eu sunt cu faptele. Chiar dacă nu am vorbele la mine întotdeauna, am faptele la 
mine, iar cei peste 30 de ani pe care pot să spun că i-am petrecut în şcoala românească, alături de 
funcţiile pe care le-am ocupat vremelnic mă fac şi mă determină, alături de echipa PSD-ALDE, să 
venim cu soluţii concrete pentru sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar”. 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
Guvernul nu a scăpat de criticile lui Iohannis 
http://evz.ro/guvernul-criticile-iohannis.html 
 
 

http://adev.ro/ow3xiy
http://evz.ro/guvernul-criticile-iohannis.html


Prezent, ieri, la CN „Gheorghe Şincai” din Bucureşti, președintele Klaus Iohannis a criticat modul în 
care Guvernul gestionează situația din educație 
 
„Există, din păcate, mulţi elevi în România care încep anul şcolar fără manuale sau în clădiri care nu 
respectă standarde minime. Se pare că, de fiecare dată, începerea noului an şcolar îi ia pe unii 
prin surprindere. 
Fiecare Guvern ridică din umeri, arătând cu degetul spre Guvernul dinainte. Aşa, însă, lucrurile nu se 
îmbunătăţesc. 
 
În România anului 2017 soluţia a ajuns să fie reintroducerea şi reîntoarcerea la metode demult 
apuse, ca de exemplu, manualul unic”, a subliniat șeful statului.  
 
Toamna se numără bobocii… de Dorobanți. Prima zi de școală la cel mai fițos liceu din România: I. L. 
Caragiale 
http://evz.ro/toamna-bobocii-dorobanti.html 
 
Îmbulzeală mare și zăduf, ieri, în Capitală. Trafic de coșmar, claxoane, suduieli… Este prima zi de 
școală. Florăriile sunt luate cu asalt încă de la primele ore ale dimineții, iar prețurile urcă galopant cu 
cât ne apropiem de ora 9.00. Ora la care încep ceremoniile de deschidere… 
Părculețul din Piața Dorobanților este năpădit de liceeni care poartă… un fel de uniformă. Cămașă 
sau tricou albe. În rest, pantaloni (domină blugii), rochițe sau fustițe de culori închise, cu lungimi, 
evident, diverse... Fetele sunt „echipate” ultimul răcnet, machiajul impecabil. Rucsacul este înlocuit 
cu genți șic de firmă... Îmbrățișări, chiote de revedere! 
Se aprind țigările, se depănează amintiri din vacanță, mai mult sau mai puțin deocheate. Apogeul 
agresiunii sonore îl oferă un ditamai trailer cu platformă, pe care este cocoțată o macara mobilă. Se 
blochează intersecția cu strada Rabat. Este eliberată mașinăria, toată procedura durează mai bine de 
10 minute… 
Timp berechet ca șoferii să-și verse năduful pe cei doi muncitori prinși în mijlocul evenimentelor. „Nu 
aveați timp de dimineață? Nu știați că azi începe școala?”, se urlă din toate părțile. 
Mihai Covaliu, „la careu”! 
Nici pe Calea Dorobanților nu stăm mai bine. Mașinile sunt parcate pe două benzi în fața Liceului I.L. 
Caragiale. Ne facem cu greu loc spre intrarea de la Școala Generală nr. 45 „Titu Maiorescu”, în 
proximitatea curții interioare a liceului. Abandonăm prima tentativă și ne luăm după elevii mai mari 
care, după ce se sparge careul, se buluceasc spre mica intrare din spate, ca să pătrundă în vestita 
unitate de învățământ. 
Cei mai mici, de gimnaziu, așteaptă cuminți, înconjurați de părinții vădit impresionați de eveniment. 
Care trag poză, după poză, cu telefonul. Printre aceștia, îl recunoaștem pe Mihai Covaliu, campionul 
olimpic de la sabie, din 2000, actualmente președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 
Întrebat care este băiatul lui, Cova ne indică un puști slăbuț și înăltuț, cu șapcă. „Este în clasa a VI-a”, 
ne spune mândru tatăl, care pare surprins puțin de afirmația odraslei: „Dacă ai ști ce de colegi noi 
am!”. 
 
PUTEREA 
A sunat clopotelul. Structura anului scolar si programul evaluarilor si a examenului de bacalaureat 
http://www.puterea.ro/educatie/a-inceput-scoala-structura-anului-scolar-si-programul-evaluarilor-
si-examenului-de-bacalaureat-159873.html 
 
Dupa trei luni de vacanta, cei 2,3 milioane de elevi şi copii de grădiniţă s-au întors la şcoală. Noul 
an şcolar va avea 176 de zile, adica 35 de săptămâni. Prima vacanţă va fi cea de iarnă, care va 
debuta pe 23 decembrie. 
Semestrul I al anului şcolar 2017-2018 se va derula în perioada 11 septembrie 2017 - 2 februarie 
2018, iar semestrul al II-lea între 12 februarie 2018 şi 15 iunie 2018. Pentru clasele terminale din 
învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în 8 iunie 2018. 

http://evz.ro/toamna-bobocii-dorobanti.html
http://evz.ro/micapublicitate


Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 
decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanţa intersemestrială (3 - 11 februarie 2018), vacanţa de 
primăvară (31 martie - 10 aprilie 2018) şi vacanţa de vară (16 iunie - 9 septembrie 2018). 
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de 
vacanţă în săptămâna 28 octombrie - 5 noiembrie 2017. 
Program evaluari nationale 
Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 7 - 24 mai. 
Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise 
la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi de testele de citire 
la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba 
de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data 
de 10 mai. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) 
are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) şi limba maternă (17 mai). 
Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al 
gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă şi comunicare) şi 24 mai (matematică şi ştiinţele naturii). 
Absolvenţii clasei a VIII-a vor susţine prima probă scrisă a Evaluării naţionale (Limba şi literatura 
română) în 11 iunie, următoarea probă scrisă (Matematică) se va desfăşura în 13 iunie, iar ultima 
probă (Limba şi literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie. 
Bacalaureat 
Probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului în noul an şcolar care începe luni vor avea loc în 
luna februarie, iar examenele scrise încep în 25 iunie, conform calendarului anunţat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 
februarie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română 
(proba A). Proba va continua în data de 13 februarie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor 
lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februarie 
este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va 
desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C). 
Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si 
literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, 
miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) – se va 
desfăşura vineri, 28 iunie. 
Probleme la clasa a V-a 
Elevii de clasa a V-a vor începe şcoala fără manuale, din cauza contestaţiilor depuse de 
edituri. Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat un compendiu introductiv pentru clasa a V-a, care 
cuprinde curricula şcolară la materiile ale căror manuale au fost contestate, precum Limba română, 
Limba modernă 1 şi 2, Istorie, Geografie, Educaţie plastică, Muzică, Educaţie tehnologică şi consiliere, 
urmând ca acesta să fie folosit în primele opt săptămâni ale anului şcolar. Ministrul Educaţiei, Liviu 
Pop, acest compendiu va ajunge în fiecare unitate şcolară unde sunt clase a V-a, iar tipărirea şi 
livrarea acestui ghid au costat 732.000 de lei. Compendiul introductiv pentru gimnaziu - clasa a V-a se 
găseşte şi în format electronic, pe site-un Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 
 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
Mesajul lui Liviu Pop către elevi, în prima zi de școală: Facem toate eforturile pentru a avea condiții 
care să vă ajute 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/mesajul-lui-liviu-pop-catre-elevi--in-prima-zi-de-scoala--
facem-toate-eforturile-pentru-a-avea-conditii-care-sa-va-ajute-468333 
 
Ministrul Educației, Liviu Pop, a transmis elevilor, cu ocazia începerii noului an școlar, că 
autoritățile fac „toate eforturile”, pentru ca elevii să aibă condiții adecvate pentru a învăța. 
„Facem toate eforturile pentru a avea condiții care să vă ajute să vă concentrați forțele pentru a 
învăța și implicit pentru a ne demonstra că sunteți mai buni ca noi. Voi lupta pentru a reduce și chiar 
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elimina lipsurile din sistem. Vreau să vă văd în școli primitoare, în siguranță și cu manuale pe bănci. 
Îmi doresc ca acest nou an școlar să reprezinte o rampă de lansare către îndeplinirea viselor voastre", 
a transmis Liviu Pop elevilor. 
Totodată, el a afirmat că educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda 
publică. 
„Educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică. Și cum 
calitatea resursei umane este esențială, vrem să dedicăm acest an școlar dezideratului de a face un 
pas decisiv spre o educație de calitate, captivantă și coerentă pentru copiii României. Vă adresez, 
așadar, cu cea mai înaltă considerație, un mesaj simplu: este menirea noastră, a profesorilor, să 
insuflăm elevilor iubirea de carte, să-i ajutăm să descopere acest vast univers al cunoașterii. Iubiți și 
respectați elevul, oferindu-i ceea ce ne-au oferit și nouă, de-a lungul timpului, generații de dascăli. 
Sănătoși să fiți și deschiși tuturor provocărilor didactice care au darul de a eficientiza învățământul 
românesc", a mai spus el. 
Școlile încep, luni, noul an școlar în plin scandal determinat de lipsa noilor manuale de clasa a V-a 
care afectează în mod direct peste 170.000 de elevi. S-a găsit o soluție de compromis care a constat 
în elaborarea unui compendiu care cuprinde 15 materii și acoperă programa aferentă primelor opt 
săptămâni de școală. 
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Mediafax 
FOTO, VIDEO | Carmen Iohannis, la deschiderea anului şcolar, împreună cu elevii cărora le este 
dirigintă. Cât de hotărâtă este prima doamnă să renunţe la învăţământ 
http://www.mediafax.ro/social/foto-video-carmen-iohannis-la-deschiderea-anului-scolar-impreuna-
cu-elevii-carora-le-este-diriginta-cat-de-hotarata-este-prima-doamna-sa-renunte-la-invatamant-
16724193 
 
Carmen Iohannis a participat, luni, la deschiderea anului şcolar la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr“ 
din Sibiu, unde este dirigintă la clasa a XII-a, prima doamnă spunând că nu va renunţa la „iubirea 
vieţii” ei, şcoala, nici după absolvirea acestei promoţii, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Carmen Iohannis a participat la festivitatea de deschidere a noului an, s-a îmbrăţişat cu elevii din 
clasa a XII-a, unde este dirigintă şi le-a transmis să fie încrezători în puternile lor, chiar dacă va fi un 
an greu. 
„Începe un an foarte greu pentru ei. Suntem în clasa a XII-a, este un an cu multe provocări care sper 
să fie foarte interesante, iar rezultatele, la înălţimea aşteptărilor noastre. Sunt elevi deosebiţi şi sunt 
convinsă că vor avea rezultatele pe care şi le doresc. Le doresc să îşi depăşească limitele şi să 
dovedească din nou că sunt tot mai buni! Să fie încrezători în puterile lor”, a spus Carmen Iohannis. 
Întrebată dacă va prelua clasa a noua la dirigenţie anul viitor sau va renunţa la învăţământ, prima 
doamnă a spus că nu va renunţa „la iubirea vieţii” ei. 
Elevii lui Carmen Iohannis au mărturisit că le-a fost dor să se întâlnească cu diriginta lor, mai ales că 
nu s-au văzut în timpul verii. 
„Ne-a fost tare dor de ea. A fost vorba să ne vedem vara asta, dar din diferite motive nu ne-am putut 
sincroniza toţi. După trei luni de zile de vacanţă, bucuria a fost foarte mare. E ultimul an, dar şi cu 
generaţiile anterioare s-a mai văzut. Sperăm că vom păstra legătura şi noi, după acest an. Vom 
profita la maxim anul acesta”. 
După festivitatea de deschidere a noului an şcolar, Carmen Iohannis şi elevii săi au făcut un "selfie", 
devenit tradiţional pentru ei, apoi au intrat în sala de clasă. 
 
Agerpres 
Botoșani: Școală nouă inaugurată la Coșula, cu prilejul deschiderii noului an școlar 
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https://www.agerpres.ro/social/2017/09/11/botosani-scoala-noua-inaugurata-la-cosula-cu-prilejul-
deschiderii-noului-an-scolar-17-39-05 
 
O școală din comuna Coșula din județul Botoșani a fost inaugurată, luni, cu prilejul deschiderii anului 
școlar, după ce fost inclusă într-un program de reabilitare. 
Școala 'Nicolae Călinescu' Coșula a beneficiat de o finanțare de 218.000 de euro din partea 
Ministerului Educației, care a permis crearea unor condiții moderne de învățământ. 
Potrivit primarului comunei Coșula, Mircea Acatrinei, școala dispune de toată gama de utilități, de 
grupuri sanitare interioare, aer condiționat, dar și de mobilier integral nou. 
În Școala 'Nicolae Călinescu' Coșula învață aproximativ 240 de elevi. Procesul de reabilitare a început 
în 2016, atunci când elevii au fost mutați într-o altă unitate de învățământ din localitate. 
 
Elevii de la Liceul Teologic Romano-Catolic Târgu Mureș, arondați la Liceul Bolyai Farkas, au început 
școala la biserică 
https://www.agerpres.ro/social/2017/09/11/elevii-de-la-liceul-teologic-romano-catolic-targu-mures-
arondati-la-liceul-bolyai-farkas-au-inceput-scoala-la-biserica-15-19-05 
 
 
Cei 362 de elevi ai Liceului Teologic Romano-Catolic (LTRC) din Târgu Mureș, arondați la Liceul Bolyai 
Farkas, au început școala luni, la Biserica Romano-Catolică, cu o slujbă religioasă, după care au avut 
participat la o deschidere simbolică a anului școlar, în curtea școlii. 
În cadrul ceremoniei de deschidere a anului școlar s-a dat citire unui document al Fundației Statusul 
Romano-Catolic, prin care se arată că, dacă Liceul Teologic Romano-Catolic nu mai există, întrucât 
elevii sunt arondați la altă unitate de învățământ, contractul de închiriere semnat cu Primăria Târgu 
Mureș, cu privire la clădirea în care funcționează Colegiul Național 'Unirea', nu este nul. 
Potrivit șefului Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș, Ioan Macarie, după festivitatea de la 
Biserica Roman-Catolică, elevilor LTRC li s-au asigurat condițiile pentru o deschidere festivă în curtea 
școlii, acolo unde funcționează și Colegiul Național 'Unirea', unde au primit salutul directorului 
Liceului Bolyai Farkas. 
'Au fost asigurate toate condițiile, elevii au primit salutul directorului Liceului Teoretic Bolyai Farkas. 
Nu au mai fost probleme, sper că rațiunea a învins și că s-a înțeles că interesul copiilor trebuie să 
primeze', a spus Ioan Macarie. 
În cadrul Consiliului de Administrație al ISJ Mureș, reunit vinerea trecută, s-a luat decizia ca elevii și 
profesorii de la Liceul Teologic Romano-Catolic (LTRC) din Târgu Mureș să fie arondați la Liceul Bolyai 
Farkas, după ce actul de înființare al instituției, prin relocarea unor clase de la alte școli, a fost anulat 
în primă instanță și este suspendat până la o soluție definitivă. 
Elevii vor ține orele de curs în clădirea în care a funcționat LTRC și doar partea administrativă va 
aparține de Liceul Bolyai Farcas. 
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent că imediat după ce  condițiile legale vor 
permite, se vor face toate demersurile pentru reînființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din 
Târgu Mureș, împreună cu biserica și administrația locală. 
Problemele privind funcționarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș au apărut în 
noiembrie 2016, după ce Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală împotriva 
fostului șef al ISJ Mureș, Ștefan Someșan, și a fostului director al Liceului Teologic Romano-Catolic din 
Târgu Mureș, Zsolt-Jozsef Tamasi, pentru modul în care a fost înființată unitatea de învățământ. 
În luna iunie, Secția de contencios administrativ a Tribunalului Mureș a anulat, în primă instanță, 
decizia emisă de ISJ Mureș prin care s-a înființat LTRC și prin care s-au transferat clase la această 
unitate școlară de la alte două instituții de învățământ. 
Tribunalul Mureș a admis acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul municipiul 
Târgu Mureș în contradictoriu cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și cu Liceul Teologic Romano-
Catolic și a anulat Decizia nr. 1385/31.08.2015 emisă de ISJ Mureș. 
Hotărârea nr. 479/2017 a Tribunalului Mureș a fost atacată cu recurs, însă până la soluționarea 
cauzei, Decizia nr. 1385/31.08.2015 este suspendată, în urma unei decizii definitive a instanței, din 
data de 2 august 2017. 
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Decizia nr. 1385/31.08.2015 emisă de ISJ Mureș prevede la articolul 1 că, începând cu anul școlar 
2015-2016, se înființează Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș prin divizarea parțială a 
Liceului Teoretic Bolyai Frakas și a Colegiului Național Unirea. La art. 2, se prevedea că, începând cu 
data emiterii documentului, filiera vocațională romano-catolică de la Liceul Bolyai Farkas se transferă 
la acest liceu nou înființat, precum și clasele I-VIII cu predare în limba maghiară de la Colegiul 
Național "Unirea". 
AGERPRES/(A, AS — autor: Dorina Matiș, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu) 
Firea: Liceul Agricol va beneficia de un teren unde elevii vor putea face practică 
https://www.agerpres.ro/social/2017/09/11/firea-liceul-agricol-va-beneficia-de-un-teren-unde-
elevii-vor-putea-face-practica-11-08-57 
 
Primarul Capitalei Gabriela Firea a anunțat, luni, că Liceul Agricol va beneficia de un teren unde atât 
elevii, cât și profesorii vor putea efectua activități practice. 
"Un proiect extrem de important pentru acest liceu, care pregătește specialiștii noștri de mâine în 
agricultură, este despre ferma liceului care se va construi, sperăm, în scurt timp. Primăria Capitalei și 
Primăria Sectorului 1 au transmis solicitarea Guvernului României, de a aproba trecerea în 
patrimoniul, inițial al Consiliului General și apoi în patrimoniul și administrarea Consiliului Sectorului 
1, a unei suprafețe de teren aflată tot în nordul Capitalei, acolo unde profesorii, precum și elevii vor 
putea să desfășoare activitate practică, pentru că în acest domeniu teoria este importantă, dar fără 
activitate practică, un elev nu poate să spună că este complet", a spus Firea, care a participat la 
deschiderea anului școlar la Colegiul Agricol ''Viaceslav Harnaj'' din Capitală. 
Ea a vorbit și despre introducerea de linii RATB pentru comunele și orașele din județul Ilfov, de care 
vor beneficia și elevii acestui liceu. 
"Am primit solicitarea de la doamna director și voi  merge cu aceasta să o și rezolv, de a sprijini 
localitățile din județul Ilfov, din care vin mulți elevi la acest liceu, să poată să asigure transport în 
comun public prin RATB, astfel încât transportul dumneavoastră la liceu să fie mai ieftin. Noi am 
realizat o asociație de dezvoltare intercomunitară în domeniul transportului cu localitățile limitrofe 
— 40 de comune și orașe din județul Ilfov — și sunt convinsă că domnii primari de pe raza localităților 
de unde dumneavoastră veniți, vor fi de acord să semnăm aceste protocoale cu RATB pentru a 
asigura transport public, care, firește, este subvenționat de Primăria Capitalei, deci este mai accesibil 
și gratis pentru elevi", a declarat edilul. 
Liviu Pop: Educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică 
https://www.agerpres.ro/social/2017/09/11/liviu-pop-educatia-a-fost-si-va-ramane-un-domeniu-de-
interes-major-mereu-pe-agenda-publica-10-20-13 
Educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică, a subliniat luni 
ministrul Liviu Pop, într-un mesaj adresat cadrelor didactice, elevilor, dar și părinților, cu prilejul 
începerii noului an școlar. 
"Educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică. Și cum 
calitatea resursei umane este esențială, vrem să dedicăm acest an școlar dezideratului de a face un 
pas decisiv spre o educație de calitate, captivantă și coerentă pentru copiii României. Vă adresez, 
așadar, cu cea mai înaltă considerație, un mesaj simplu: este menirea noastră, a profesorilor, să 
insuflăm elevilor iubirea de carte, să-i ajutăm să descopere acest vast univers al cunoașterii. Iubiți și 
respectați elevul, oferindu-i ceea ce ne-au oferit și nouă, de-a lungul timpului, generații de dascăli. 
Sănătoși să fiți și deschiși tuturor provocărilor didactice care au darul de a eficientiza învățământul 
românesc", a afirmat ministrul Educației, în mesaj. 
Potrivit acestuia, eficiența intervențiilor, dar și realizarea dorințelor profesorilor nu pot fi atinse decât 
prin politici publice integrate, îndeosebi între domeniul Educației, al Sănătății și cel Social, în general, 
și prin eforturi susținute ale fiecărei comunități în parte. 
"Vă invit, așadar, să descoperim ce putem învăța fiecare ... învățându-i pe ceilalți și, astfel, să reușim 
să creștem împreună! Orice început de an școlar înseamnă speranțe și emoții atât pentru copiii care 
pășesc timid, pentru prima dată, într-o sală de clasă, cât și pentru elevii care revin în mediul școlar 
familiar. În aceeași măsură, înseamnă speranțe și emoții pentru părinți și pentru noi, dascălii. Înainte 
de a fi ministru, am fost profesor, așa că, dumneavoastră, profesorilor, vă cunosc bucuria de a preda. 
Înainte de a fi profesor, am fost elev, apoi student, așa că vă cunosc și vouă, școlarilor, dorința de a 
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învăța. Însă experiența acestor ani m-a ajutat să înțeleg că, doar sub o atentă îndrumare a 
profesorului, elevul poate atinge un nivel de pregătire optim, care să-i asigure succesul școlar. În 
același timp, este valabilă și reciproca: doar cu sprijinul elevului, profesorul își poate împlini pe deplin 
menirea", arată ministrul Educației. 
Adresându-se elevilor, Liviu Pop spune că ei sunt cei mai importanți pentru părinți și profesori. 
"De aceea facem toate eforturile pentru a avea condiții care să vă ajute să vă concentrați forțele 
pentru a învăța și implicit pentru a ne demonstra că sunteți mai buni ca noi. Voi lupta pentru a 
reduce și chiar elimina lipsurile din sistem. Vreau să vă văd în școli primitoare, în siguranță și cu 
manuale pe bănci. Îmi doresc ca acest nou an școlar să reprezinte o rampă de lansare către 
îndeplinirea viselor voastre", a adăugat ministrul. 
El a avut în mesajul său și o rugăminte către părinți. "Mă adresez dumneavoastră cu marea 
rugăminte de a veni în ajutorul copiilor, dar altfel decât ați făcut-o, unii, până acum. Supravegheați-i, 
dar nu-i încorsetați, iubiți-i, dar nu-i sufocați, ajutați-i, dar nu le faceți temele integral. Copiii sunt 
mult mai inventivi decât ne imaginăm, așa că vă provoc să le dați șansa de a-și pune imaginația la 
lucru. Vă rog să le oferiți uneltele necesare pentru a construi o lume, dacă nu perfectă, cel puțin mai 
bună decât cea pe care am construit-o noi, părinții. Vă doresc ca noul an școlar să aducă în fiecare zi 
bucuria calificativelor maxime sau a notelor de zece primite de copiii dumneavoastră, iar disciplina, 
numită bună purtare, să fie exemplară atât la școală, cât și acasă, pentru că astfel veți fi cei mai 
fericiți părinți", a transmis ministrul. 
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