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ADEVĂRUL 
Evenimentul „Biblioteca pentru Pop“, în Piaţa Victoriei: participanţii vor cere demisia ministrului 
Educaţiei 
 
adev.ro/owfija 
 
Bucureştenii sunt aşteptaţi, marţi, la evenimentul „Biblioteca pentru Pop“ în Piaţa Victoriei, să aducă 
o carte şi să solicite demisia lui Liviu Pop din funcţia de ministru al Educaţiei. 
Organizatorii îşi motivează acţiunea invocând scandalul manualelor şcolare şi „gravele probleme de 
background profesional“ ale ministrului, solicitând sindicatelor din Educaţie şi asociaţiilor de părinţi 
să li se alăture. Evenimentul se va desfăşura pe tot parcursul zilei, începând de la ora 9.00, iar cărţile 
strânse vor fi donate „unor şcoli, pe care subfinanţarea le-a adus în situaţia de a nu avea o 
bibliotecă". „Hai să îi ducem o carte lui Pop şi să îi cerem demisia! Ministrul Educaţiei, Liviu Marian 
Pop, a bulversat întregul sistem de învăţământ românesc. Milioane de copii şi de părinţi au privit, în 
ultimele săptămâni, cum deciziile halucinante ale lui Pop duc şcoala românească spre haos complet. 
Cea mai recentă măsură care a dat peste cap Educaţia din România a fost ordinul de ministru privind 
interzicerea materialelor auxiliare, care a provocat situaţii aberante: părinţii s-au plâns că elevii sunt 
percheziţionaţi în ghiozdane, profesorii că nu mai au cum să predea la clase, Gazeta Matematică a 

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


fost considerată interzisă în şcoli iar soarta examenelor din acest an şcolar a devenit incertă. Din 
„palmaresul“ ministrului Pop mai amintim: Manualul Unic la clasa a cincea, Manualul de Sport, 
convingerea că, deşi în România educaţia e gratuită, asta înseamnă doar că elevii nu plătesc, nu şi 
părinţii lor“, scrie pe pagina de Facebook a evenimentului. De asemenea, organizatorii argumentează 
că „societatea românească a putut remarca faptul că Educaţia a ajuns să fie condusă de o persoană 
cu grave probleme de background profesional şi chiar şi de exprimare: gafele legate de «genunche» 
şi „cu câţi i se scrie cuvântul «copiii» fac parte deja din biografia publică a domnului Pop". Scopul 
acţiunii este ca guvernanţii să preţuiască ştiinţa de carte, iar impostura, complicitatea şi laşitatea să 
nu mai guverneze sistemul de învăţământ. „Vom transmite acest lucru întregului Guvern, în Piaţa 
Victoriei, printr-un gest simbolic: dăruindu-le, fiecare, câte o carte. Orice carte, pentru că nu dorim să 
trăim într-o ţară în care un material didactic sau o operă literară să poată fi interzise. Dacă doriţi, 
puteţi scrie şi o dedicaţie pentru domnul Pop, poate va reuşi să înţeleagă mai bine mesajul. Şi să 
înţeleagă că haosul pe care l-a provocat este prea mare şi e timpul să îşi dea demisia", spun 
organizatorii, exprimându-şi speranţa că Guvernul, prin Ministerul Educaţiei, va dona cărţile colectate 
„unor şcoli pe care subfinanţarea le-a adus în situaţia de a nu avea o blibliotecă în care copiii să 
găsească tot ce au nevoie“. Pop: Mă voi lupta mereu cu caracatiţa pentru dreptul elevului la o 
educaţie de calitate Replica lui Liviu Pop la iniţiativa celor care îl contestă nu s-a lăsat aşteptată. Într-
o postare pe blogul personal, ministru a acuzat o ”caracatiţă” a editurilor care tipăresc auxilare şi 
care s-ar fi coalizat împotriva sa. ”Până în acest an şcolar elevii primeau zeci de auxiliare la începutul 
anului şcolar,  iar manualele le parveneau abia în semestrul al doilea sau deloc. De ce? Simplu, 
caracatiţa auxiliarelor cu tentacule până în minister trebuia hrănită cu bani negri sau gri, iar cum cifra 
de afaceri anuală a acestor edituri este, din analiza unora, de peste 100 de milioane de euro, 
interesul pentru această temă este unul pe măsură. De ce se revoltă unii acum? Simplu, ei nu au 
nevoie de reglementare şi avizare, ceea ce îşi doresc este să facă bani cu orice preţ din educaţia 
gratuită a elevilor. Mai mult, fără nicio emoţie, unele edituri specializate numai în auxiliare imprimă 
pe coperta acestora, AVIZAT MEN, fără să aibă acest aviz. Nu voi intra în detalii cu privire la cum 
funcţionează caracatiţa auxiliarelor. Ştiu acest lucru: o parte dintre editori, o parte dintre autori, o 
parte dintre jurnalişti, o parte dintre patronii din media,  o parte dintre profesori, o parte dintre 
directori, o parte dintre inspectori, o parte din minister, unii foşti miniştri sau secretari de stat şi alţii. 
Cât de mică sau mare este această parte, vom vedea în viitor”, a scris Liviu Pop pe blog. Ministrul 
spune că luni va notifica două dintre edituri despre ”abuzurile pe care le fac prin menţinerea 
AVIZULUI MEN pe auxiliarele de clasa a III-a şi a IV-a”. De asemenea, Pop e decis să sesizeze atât 
Ministerul de Finanţe cât şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului pe aceste 
aspecte. ”Mulţumesc dascălilor devotaţi care s-au sacrificat în această perioadă şi îi asigur de tot 
sprijinul meu în creşterea calităţii învăţământului. Celor implicaţi în caracatiţă le spun încă o dată: 
STOP! VĂ AJUNGE! Mă voi lupta mereu cu caracatiţa pentru dreptul elevului la o educaţie de 
calitate”, şi-a încheiat postarea Liviu Pop. 
 
Ce se întâmplă cu paza şcolilor din Sectorul 4 
 
adev.ro/owj8ix 
 
După ce Primăria Sectorului 4 a lăsat toate şcolile din sector fără pază, stârnind nemulţumiri în rândul 
părinţilor, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi a făcut solicitări atât către instituţie cât şi către 
Primăria Capitalei, în speranţa că situaţia va fi rezolvată. Ulterior, Primăria Capitalei a organizat un 
comandament şi a constituit o societate nouă, care va asigura paza în toate şcolile din Bucureşti.    
„Va fi o entitate care va răspunde de tot, o societate care va aparţine Primăriei Capitalei. E o decizie 
bună. Problema cu lipsa agenţilor de pază în şcoli este că nu mai are cine să legitimeze persoanele din 
afară. Chiar dacă poarta este închisă, în cazul în care sunt doi elevi care devin agresivi, cine intervine? 
De asemenea, agenţii de pază îi descurajează şi pe cei care cer bani elevilor”, a explicat, pentru 
„Adevărul”, Gabriel Chicioreanu, secretar general al FNAP.   De altfel, oficiali din Poliţia Capitalei au 
explicat că oricum în proximitatea şcolilor poliţiştii asigură paza. Totul a pornit de la decizia 
primarului Daniel Băluţă de a rezilia contractele cu firmele care asigurau paza în şcoli, pe motiv că nu 
mai are bani şi că în unităţile de învăţământ există camere de supraveghere şi sisteme antiefracţie. 

http://adev.ro/owj8ix


 
Afacerea „manualele şcolare, monopol de stat“ 
 
adev.ro/owhilp 
 
Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică va primi cadou de la Guvern monopolul tipăririi 
manualelor şcolare, o industrie de 15 milioane de euro. Cel puţin aşa prevede un proiect de Hotărâre 
de Guvern, pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). 
Pretexul este scandalul auxiliarelor, care i-a lăsat pe elevi fără manuale la început de an şcolar. 
Concret, Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acţiuni, cu 
capital integral de stat, având ca scop îndeplinirea strategiei naţionale privind editarea manualelor 
şcolare. Noua entitate, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, care se va numi Societatea Editura 
Didactică şi Pedagogică SA, urmează să fie declarată „de interes naţional”. Astfel, Societatea Editura 
Didactică şi Pedagogică SA va realiza, în exclusivitate, la solicitarea directă a Ministerului Educaţiei 
Naţionale, pe bază de contract, manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, 
postliceal şi universitar, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, lucrări pentru 
învăţământul preşcolar, manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri, tratate, lucrări de metodică 
şi de pedagogie etc. Experţii în economie susţin că o astfel de măsură încalcă flagrant Legea 
Concurenţei. „Este o încălcare a Legii concurenţei. Eu mă întreb ce se va întâmpla cu concurenţa, 
pentru că avem pe piaţă nişte reguli, care guvernează achiziţiile de bunuri publice. Această societate, 
chiar dacă va fi declarată de interes naţional sau nu, tot ar trebui să se supună regulilor achiziţiilor 
publice, să meargă la licitaţii ca toate celelalte societăţi. Altfel, avem o problemă”, a explicat Marian 
Staş, expert în Educaţie. „Conduită de tip comunist“ La rândul lor, specialiştii în Educaţie susţin că 
monopolizarea pieţei manualelor de către o societate, fie ea şi de stat, nu este benefică pentru 
învăţământ. „Principiul centralizării editării manualelor nu e în regulă. Exerciţiul pe care-l avem de 
făcut este să nu trădăm principii sănătoase precum descentralizarea. Nu să le pervertim ca să avem 
scuze pentru a reveni la editura unică. De fapt, problema celor din MEN este frica acerbă de 
descentralizare şi de spargere a monopolurilor. Editura unică nu face decât să confirme o conduită 
minată de o mentalitate de tip comunist”, a explicat Marian Staş. Acesta spune că sunt numeroase 
edituri care au un aport benefic pentru educaţie, iar în condiţiile editurii unice, activitatea acestora 
va fi sugrumată. „Dacă ne gândim doar la câteva edituri respectabile, precum Humanitas Educaţional, 
care e o bogăţie de tot ceea ce înseamnă alternative de soluţii educaţionale tipărite, sau la Editura 
Intuitex, care este ultraavansată şi performantă în literatura educaţională, povestea asta cu 
centralizarea nu ţine. Pe zona asta, statul le va sugruma activitatea. Piaţa prin natura ei defineşte 
calitatea unui produs educaţional”, afirmă expertul.   
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
http://evz.ro/ironizat-liviu-pop-continua-razboiul-mafia.html 
 
 
PUTEREA 

Liviu Pop, răspuns FERM: ”Nu e niciun motiv să-mi dau DEMISIA” 

http://www.puterea.ro/educatie/liviu-pop-raspuns-ferm-nu-e-niciun-motiv-sa-mi-dau-demisia-
160115.html 
 
Ministrul Educației, Liviu Pop a dat mai multe explicații în legătură cu scandalul generat de lipsa 
manualelor în școli și a dat asigurări că această situație nu se va mai repeta. În acest context, nu 
vede nici un motiv pentru care ar trebui să-și dea demisia. 

http://adev.ro/owhilp
http://evz.ro/ironizat-liviu-pop-continua-razboiul-mafia.html
http://www.puterea.ro/educatie/liviu-pop-raspuns-ferm-nu-e-niciun-motiv-sa-mi-dau-demisia-160115.html
http://www.puterea.ro/educatie/liviu-pop-raspuns-ferm-nu-e-niciun-motiv-sa-mi-dau-demisia-160115.html


"Am reușit să recuperăm foarte mult din întârzierile pe care le-am avut pe zona de educație. Suntem 
în linie dreaptă cu programul de guvernare și atâta timp cât se respectă termenul din programul de 
guvernare nu văd absolut nici un motiv de a-mi da demisia.", a declarat Liviu Pop. 

Întrebat despre situația elevilor din clasa a V-a, care în prima zi de școală nu au avut manuale, Liviu 
Pop a dat vina pe guvernul Cioloș. 

"Am rezolvat această problemă pentru că această generație de 180.000 de copii a fost generația de 
sacrificiu în ultimii patru ani de zile. Acești copii nu au primit nici anul trecut nici acum doi ani in clasa 
treia nu au avut deloc manuale am gasit solutia ca pentru primele 8 sapatamani sa avem acel 
compendiu tocmai pentru că era normal să avem două elemente: 1. Manualele 2. Profesori bine 
pregătiți (....) Avem cel mai mare program de formare al cadrelor didactice din ultimii douăzeci și 
șapte de ani." 

Mai mult, ministrul a spus că a rezolvat problema manualelor din școli și și-a cerut scuze elevilor, în 
numele foștilor miniștri ai guvernului Cioloș. 

"Pentru elevii de clasa a V-a, mi-am cerut eu public scuze în numele foștilor miniștri care nu au fost 
capabili să rezolve problema acestor manuale la timp" , a spus Liviu Pop. 

Explicațiile ministrului vin în contextul în care senatorii PNL şi USR au semnat moţiunea simplă pe 
Educaţie prin care se cere demisia acestuia. 

Ministrul Pop LOVEȘTE din nou limba română: ”Există greșeli și există ERORI” 

http://www.puterea.ro/social/ministrul-pop-loveste-din-nou-limba-romana-exista-greseli-si-exista-
erori-160126.html 
 
Ministrul Educației, Liviu Pop nu încetează să uimească prin formulările și expresiile sale nefericite. 
Într-o declarație în plenul Senatului, Pop a încercat să se disculpe pentru greșelile sale. Printr-o altă 
gafă. 
”Mi s-au adus nenumarate reprosuri in ultimele luni de cand am preluat conducerea acestui minister, 
multe dintre ele de ordin personal, cum scriu, cum ma exprim. Nu voi incerca sa ma disculp 
In viata si in politica exista greseli si exista erori. Este esential insa faptul ca greselile se pot corecta, 
erorile nu” a declarat Liviu Pop in plenul Senatului.  
 

Dragnea îl AMENINȚĂ pe Liviu Pop: ”Să nu uite de unde a plecat” 

http://www.puterea.ro/politica/dragnea-il-ameninta-pe-liviu-pop-sa-nu-uite-de-unde-a-plecat-
160154.html 
 
Președintele PSD, Liviu Dragnea, se alătură celor care îl critică pe ministrul Educației, Liviu Pop. El 
susține că situația nu este roz la Educație, dar i-a sugerat ministrului să uite rapid sindicatul din care a 
plecat, pentru că nu este ”bine pentru sănătate”. 
”Cred că ar fi foarte bine pentru Liviu Pop să uite de la sindicat a plecat, că nu e bine pentru sănătate. 
Ne mai uităm, ne mai uităm că nu înțeleg deocamdată de ce a încălecat pe manualul de sport, în loc 
să zică că l-a găsit acolo. Sunt probleme, situația nu este roză în Educație (...) Domnul Pop este un om 
foarte bine intenționat, funcționează la tensiune de 380, problema lui este că uneori mai sare de 380 
și sar siguranțele”, a declarat Liviu Dragnea, la România Tv. 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
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FOTO Ce cărți a primit ministrul Educației de la români: “Ursulețul Winnie”, “Reptilie și amfibieni”, 
“Ghidul leneșului” în “Biblioteca lui Liviu Pop” | RELATARE 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/%E2%80%9Cursuletul-winnie---%E2%80%9Creptilie-si-
amfibieni---%E2%80%9Cghidul-lenesului--in-%E2%80%9Cbiblioteca-lui-liviu-pop--469675 

Un protest inedit s-a desfășurat, pe tot parcursul zilei de marți, în Piața Victoriei. Sute de oameni 
au adus o carte care să completeze "Biblioteca pentru Pop". Aceștia au cerut demisia ministrului 
Educației. 

Oamenii care au donat cărți în centrul Bucureștiul i-au reproșat lui Liviu Pop deciziiile discreționare și 
controversate luate, dar și faptul că nu are o pregătire educațională și profesională care să îl 
îndreptățească să ocupe poziția de ministru al Educației. Cărțile care, în opinia donatorilor, ar trebui 
citite de Liviu Pop au fost bine și cu tâlc alese: “Limba română de la A  la Z”, “Limba română pentru 
elevi – gramatică, morfologie”, “Prima mea enciclopedie – reptile și amfibieni”, “Cu Winnie ursulețu 
și prietenii săi”, “Rămas bun casei părintești” de Ileana Vulpescu, “Basme populare românești”, 
“Ghidul leneșului”, ”Responsabilitatea medical și euthanasia”. 

Din scandal în scandal 

Ultima decizie controversată a lui Liviu Pop o reprezintă proiectul de înlocuire a inspectorilor pe 
materii cu inspectori pe arii curriculare. Asta, în condițiile în care programa școlară este împărțită pe 
materii de studii, nefiind transdisciplinară. Alte decizii aberante luate de Pop sunt: manualul unic, 
compendiu pentru 15 discipline, numirile politice din cadrul Inspectoratelor Școlare, îndemnul 
adresat părinților de a boicota școlile care nu au avize, fără să ofere alternative educaționale. 

Lupta ministrului cu gramatica 

Lui Liviu Pop i s-a reproșat că face numeroase greșeli gramaticale, atât în scris dar și în exprimare, 
aspect incompatibil cu poziția sa de ministru al Educației. Într-o postare pe facebook, Pop își înștiința 
prietenii că operația sa la “genunche” a fost un succes. În plenul Senatului, a spus că „în viață există 
greşeli şi erori şi greşelile se pot corecta, dar erorile nu”. Pe foaia de pe care citea discursul pentru 
începutul anului, cuvântul „copiii”, era scris cu doi de „i”, nu cu trei, cum e corect. Pop se exprimă 
fără sens. Referitor la lipsa manualelelor a precizat: “până nu vom putea garanta un conținut de 
calitate, nu vom pune pe masa elevilor orice și oricând”.  
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HOTNEWS 

"Biblioteca pentru Pop", oamenii cer demisia ministrului Educatiei, ironizandu-l: "Pune-ti mana pa 
carte, sa nu va doara la genunche" 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22010732-biblioteca-pentru-pop-protest-dedemitere-
ministrului-educatiei-pune-mana-carte-nu-doara-genunche.htm 
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Carti de colorat, carti de filosofie, dictionare, analize gramaticale, materiale auxiliare, editii 
electronice ale Revistei Gazeta Matematica, carti de arta sau pur si simplu beletristica formeaza 
incet “Biblioteca pentru Pop”, manifestatie in care oameni din tara, dar si din strainatate cer 
demisia ministrului Educatiei, dupa ce acesta a interzis materialele auxiliare, a tiparit un manual de 
sport, dar si in urma greselilor de exprimare ale demnitarului. Biblioteca pentru Pop" a adunat carti 
precum Triumful prostiei”, de Belinda Cannone, “Cum m-am lasat de gandit”, de Hannes Stein, 
“Istoria prostiei”, James F. Welles, “Istoria culturala a prostiei omenesti”, de Rath-Vegh Istvan. 
Mai multe persoane au mers de la orele diminetii in Piata Victoriei sa ceara  demisia ministrului 
Educatiei, Liviu Pop, in cadrul evenimentului de protest “Biblioteca pentru Pop”. Nemultumiti de 
decizia ministrului de a interzice materialele auxiliare, de aparitia manualului de Sport, dar si de 
greselile de exprimare ale demnitarului, participantii au lasat in fata Guvernului cate o carte cu 
dedicatie pentru Liviu Pop. Protestul va continua pana spre miezul noptii. 

“Draga cititorule, aceasta carte a fost donata pentru Biblioteca pentru Pop, dedicata lui Pop Liviu 
Marian, ajuns printr-o eroare ministru al Educatiei. Iti dorim lectura placuta si cu  
folos”, arata o dedicatie pentru ministrul Educatiei, scrisa pe o carte de Ileana Vupescu. 
Scriitorul Alex Tocilescu a donat “Bibliotecii pentru Pop” una dintre cartile sale, “Eu et al”, scriind 
dedicatia “Domnului ministru Liviu Pop, inca o carte pe care n-o va citi. Cu raceala, Alex Tocilescu”. 
In Piata Victoriei, apare si mesajul "Pune-ti mana pa carte, sa nu va doara la genunche. Indraznes-te 
sa crezi in Romania". 
Printre cartile “Bibliotecii pentru Pop” se numara “Triumful prostiei”, de Belinda Cannone, “Cum m-
am lasat de gandit”, de Hannes Stein, “Istoria prostiei”, James F. Welles, “Istoria culturala a prostiei 
omenesti”, de Rath-Vegh Istvan. 
 
Liviu Pop a primit mesaje si de la Bruxelles: “Liviu Pop, copiiiiiiiiiii nostri spun sa-ti dai demisia!”, 
mesajul vizand discursul de inceput de an scolar, cand ministrul a citit un discurs scris cu greseli 
gramaticale, cuvantul “copiii” fiind scris cu doar doi de “i”. 
 
 
Protestul inedit, anuntat pe Facebook, se desfasura pe tot parcursul zilei, iar cartile stranse vor fi 
donate "unor scoli pe care subfinantarea le-a adus in situatia de a nu avea o biblioteca”. 
 

Mediafax 

Agerpres 

Dragnea: Ar fi foarte bine și sănătos pentru Liviu Pop să uite de la ce sindicat a plecat 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/19/dragnea-ar-fi-foarte-bine-si-sanatos-pentru-liviu-pop-
sa-uite-de-la-ce-sindicat-a-plecat-22-08-19 
 
Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, consideră că "ar fi foarte bine și 
sănătos" pentru ministrul Educației, Liviu Pop, să uite de la ce sindicat a plecat, pentru că toate 
sindicatele trebuie tratate în mod egal. 
"Ce n-am înțeles eu — de ce a încălecat pe manualele de sport încercând să justifice ceva greu de 
justificat, în loc să spună că le-a găsit acolo? (...) Nu vreau să intru mai mult în detaliile astea. De 
asemenea, cred că ar fi foarte bine pentru Liviu Pop și sănătos să uite de la ce sindicat a plecat. Toate 
sindicatele trebuie tratate în mod egal, nu unul mai susținut decât alții. Preventiv, ca nu cumva să 
facă chestia asta, că nu e bine pentru sănătate. Pe de altă parte, situația în minister nu e roză, se 
perpetuează de ani de zile. Noi de ani de zile avem aceeași problemă — vine toamna, nu avem 
manuale. Noi am venit să reparăm niște lucruri și înțeleg că încearcă să le repare. E un om bine 
intenționat", a declarat Dragnea marți seara la România TV. 
AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Antonia Niță, editor online: Daniela Juncu) 
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ISMB: Proba scrisă a definitivatului - pe 18 iulie 2018 

https://www.agerpres.ro/social/2017/09/19/ismb-proba-scrisa-a-definitivatului-pe-18-iulie-2018-14-
38-35 
Proba scrisă a definitivatului va avea loc pe 18 iulie anul viitor, potrivit site-ului Inspectoratului Școlar 
al Municipiului București. 
Rezultatele vor fi afișate pe 24 iulie, iar contestațiile se pot face în aceeași zi și în ziua următoare. 
Rezultatele după contestații vor fi afișate pe 27 iulie. 
Pe 30 iulie se vor transmite la MEN tabelele cu candidații admiși pentru validarea rezultatelor 
examenului prin ordin de ministru. 
Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o durată de un 
an școlar sau ore de predare echivalente normei de un an, fiind un stagiu efectiv de predare la 
catedră în sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform 
studiilor absolvite. 
AGERPRES/(AS — autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea) 
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