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ADEVĂRUL 
Mircea Dumitru despre naţionalizarea bugetelor universităţilor: Guvernul Tudose minte 
 
adev.ro/owty9a 
 
Guvernul minte când spune că nu obligă universităţile să achite diferenţiale salariale profesorilor 
universitari (ca o compensaţie pentru tăierile salariale din 2008-2011), a declarat, luni, Mircea 
Dumitru, rectorul UB. El spune că pe de o parte, statul e obligat să achite aceste venituri cadrelor 
didactice, dar, pe de altă parte, executivul nu mai dă bani pentru acest lucru, constrângând 
universităţile să scoată bani din bugetele proprii. 
Redăm mai jos un fragment din declaraţia fostului ministru: „Săptămâna trecută am asistat la o 
premieră în materie de comunicare publică în viaţa politică de la noi (răspunsuri oficiale 
guvernamentale la postări private pe un cont de FB), dar şi la încă o manevră demagogică a 
Guvernului Tudose care, în lipsa fondurilor de la bugetul de stat, vrea să lase impresia că a rezolvat o 
problemă reală şi serioasă a învăţământului superior. Care, de fapt, se va întoarce împotriva 
universităţilor. Cum ne manipulează domnul Prim Ministru şi miniştrii Guvernului domniei sale şi cum 
ne deturnează atenţia de la situaţia reală? Încercând să îl decredibilizeze pe un coleg de-al nostru, 
care a spus lucrurilor pe nume şi la a cărui opinie personală Premierul României şi Ministrul său de 
Finanţe au găsit de cuviinţă să reacţioneze, catalogându- le drept informaţii false, motivate de o 
pretinsă luptă electorală pentru rectoratul Universităţii din Bucureşti. Guvernul Tudose, să 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/owty9a


recunoaştem, reuşeşte performanţa nedemnă de a declara ca fiind minciuni pronunţări cât se poate 
de adevărate şi de responsabile! Se pare că este foarte serioasă treaba, de vreme ce cuvintele 
profesorului Marian Preda au stârnit atâta agitaţie. Dar să explicăm, pe scurt, datele acestei situaţii. 
Puţină istorie … Anul trecut, Parlamentul decidea, prin Legea 85/2016, plata diferenţelor salariale 
tuturor celor din educaţie, drept reparaţie la tăierile de 25% din perioada 2008 – 2011. Restituirea 
acestor diferenţe salariale urmează se se efectueze în procente anuale, de la 5%, deja plătiţi în 2016, 
la alţi 10% care urmează a fi plătiţi în 2017 etc., astfel încât, în următorii 3 ani, să poată fi recuperate 
toate tăierile salariale din perioada menţionată. Legea trebuie respectată şi aplicată, aşa că, în 2016, 
Guvernul condus de Dacian Cioloş a decis, în luna august, rectificarea bugetară pozitivă pentru 
educaţie. Drept urmare, în 2016, bugetul Educaţiei a fost suplimentat cu peste 1 miliard de lei, în aşa 
fel încât profesorii şi personalul auxiliar, din învăţământul preuniversitar şi din cel superior, să îşi 
primească banii, potrivit legii. Acum puţină logică … (De ce doar “puţină logică”? Pentru că sunt, 
oricum, sceptic că folosirea logicii în doze mai mari ne-ar fi aici de un real folos, de vreme ce, după 
cum este deja evident, logica este străină celor care ne guvernează şi care ne vând raţionamente 
“lejere” şi sofisme drept decizii “fundamentate ştiinţific”.) Se dau premisele: (i) avem o lege care ne 
obligă să restituim venituri salariale reţinute personalului din educaţie etc.; (ii) avem acum şi o 
ordonanţă de urgenţă prin care universităţile care şi-au chivernisit mai bine veniturile şi au făcut de-a 
lungul timpului economii pot să plătească aceste salarii care trebuie, oricum, restituite; (iii) nu 
primim fonduri de la Guvern pentru a pune în aplicare o lege votată în Parlament, în mod populist, de 
ai tăi colegi de partid. Acum, ce decurge din toate acestea? (Exercitiu: aştept răspunsul celor care ne 
guvernează şi cărora, prin vot, le-am delegat obligaţia de a avea grijă de treburile publice ale ţării.) 
Alineatul (6) din Art. 24, OUG nr. 63/2017 Şi cum se numeşte această manevră? Profesorul Preda a 
numit-o “naţionalizare a veniturilor proprii ale universităţilor”, iar această sintagmă a produs un 
frison guvernanţilor noştri. Dacă nu vă place sintagma, găsiţi d-voastră o alta! Dar realitatea va fi 
aceeaşi: vom fi obligaţi să ne plătim salariile din banii noştri! Această “soluţie” produce un 
randament economic demn de o nominalizare la Premiul Nobel! Şi eu, care credeam că Guvernul 
este obligat să găsească soluţii pentru aplicarea legii… Tot aşa cum Guvernul Ciolos a trebuit, în 2016, 
să găsească bani pentru plata diferenţelor salariale“ a scris rectorul Universităţii Bucureşti într-un 
articol pe contributors.ro. Primul avertisment cu privire obligativitatea universităţilor de a plăti 
diferenţele salariale profesorilor din mediul universitar a fost transmis de Marian Preda, profesor la 
Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti, printr-o postare pe Facebook, joia trecută. 
Acesta explica în postarea sa că dacă până acum rectificările salariale acordate cadrelor didactice din 
universităţi (ca o formă de compensaţie pentru salariile tăiate în perioada 2008-2011) au fost plătite 
de Guvern, de acum înainte aceste venituri vor fi achitate de unităţile universitare. Ori acest lucru va 
reprezenta o povară pentru instituţiile de învăţământ superior, a mai susţinut la acea dată Marian 
Preda. Concret, el a spus că universităţile vor fi nevoite să folosească bani din propriul buget pentru a 
plăti aceste diferenţe salariale, în loc să îi aloce pentru investiţii în universităţi având în vedere că 
acestea nu primesc bani de la Executiv în cel din urmă scop. Guvernul neagă acuzaţiile În aceeaşi zi, 
guvernanţii au afirmat că acuzaţia profesorului Marian Preda este una falsă. „Dimineaţă am aflat că 
vrem să naţionalizăm banii universităţilor. Domnule Mişa, spuneţi pe această cale că, dacă un domn 
care candidează la o funcţie de rector vrea să-şi facă campanie, să-şi facă la el în familie cu mesaje de 
genul ăsta", a afirmat premierul la începutul şedinţei Executivului. Ionuţ Mişa a confirmat că „este o 
ştire falsă”, el precizând că este vorba de fapt despre o solicitare a reprezentanţilor universităţilor 
„de a da posibilitatea să utilizeze o parte din bani pe o destinaţie pe care tot dânşii au ales-o”. 
„Domnule prim-ministru, este o ştire falsă. Am discutat, o să dăm şi un comunicat de presă în acest 
sens, au ieşit deja domnii Sorin Cîmpeanu şi Mihnea Costoiu să infirme ştirea, să spună că este falsă. 
Noi am avut discuţii şi cu reprezentanţii universităţilor, cu reprezentanţii Ministerului Cercetării, cu 
toţi cei din învăţământ. A fost o solicitare a dânşilor de a da posibilitatea să utilizeze o parte din bani 
pe o destinaţie pe care tot dânşii au ales-o. Deci, dânşii utilizează banii proprii acolo unde doresc, în 
rest este o ştire falsă care doreşte doar să intoxice opinia publică", a explicat Ionuţ Mişa. 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 
http://evz.ro/elevii-manuale-2018.html 

http://evz.ro/elevii-manuale-2018.html


PUTEREA 

Elevii și profesorii au o nouă ZI LIBERĂ 

http://www.puterea.ro/educatie/elevii-si-profesorii-au-o-noua-zi-libera-160305.html 
 
La scurt timp după începerea noului an școlar, școlarii și cadrele didactice vor avea parte de o 
scurtă...pauză. Joi, 5 octombrie, elevii și profesorii sărbătoresc Ziua Educației și nu se vor ține 
cursuri. 

Fiecare școală va decide ce se va face în acea zi. Anul trecut, cele mai multe școli din București și din 
țară au fost închise pe 5 octombrie, dar au fost și școli unde au fost organizate diferite activități, 
potrivit dcnews.ro. 

5 octombrie a fost stabilită de UNESCO drept Ziua Internațională a Educației. 

 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Liviu Dragnea susține că premierul Ungariei, Viktor Orban, este un om inteligent și deschis. Care a 
fost tema discuției 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/dragnea--l-am-asigurat-pe-orban-ca-situatia-liceului-
catolic-din-targu-mures-va-fi-rezolvata-prin-hg-sau-lege--ce-ofera-in-schimb-premierul-ungariei-
470541 
Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că 
l-a asigurat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, că situația de la Liceul Catolic din Târgu Mureș va fi 
rezolvată, printr-o Hotărâre de Guvern sau prin lege. 
Dragnea spune că, în schimb, premierul Ungariei a promis că țara lui va susține candidatura României 
la OECD. 
Dragnea a mai spus că președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a facilitat discuția telefonică cu 
premierul Ungariei, Viktor Orban. 
"L-am sunat pe domnul Kelemen Hunor și am zis: 'domn'e, aș vrea să vorbesc cu domnul Orban la 
telefon, se poate ? Poate ai telefonul, ai cunoștințe, aveți contacte'. 'Da !'. M-a sunat înapoi și mi-a 
spus marți, la ora 1,00, puteți vorbi la telefon, venea de nu știu unde. Am vorbit, un interlocutor 
foarte deschis la dialog, un politician, după părerea mea inteligent, foarte pragmatic și cu simțul 
umorului. Și am convenit următoarele: că decât să ne certăm ca țări, de ani de zile, în loc să 
cooperăm economic, în loc să fim mai puternici împreună, pentru că putem avea foarte multe 
interese comune, și economice și de strategie și de muncă împreună în UE, cred că e mai bine să 
găsim soluții la ceea ce ne interesează și în prezent și în viitor. Și i-am spus: 'consider că este total 
îndreptățită cererea și solicitarea ca acel liceu să funcționeze' (...) Și i-am spus 'vom rezolva această 
problemă, în așa fel încât, începând cu anul școlar viitor, acel liceu să se înființeze. Și vom adopta, ori 
hotărâre de guvern, ori lege în Parlament, vom face toate demersurile legale ca acel liceu să se 
înființeze", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, întrebat ce a discutat cu premierul Ungariei și cine i-
a facilitat convorbirea. 
Președintele PSD a adăugat că, în schimb, premierul ungar "s-a angajat că va da dispoziție ministrului 
de Externe, care era, sau urma să meargă la Washington, să spună că Ungaria susține România 
pentru OECD". "Stabilim să mai avem niște întâlniri și să căutăm care sunt cele mai bune căi pentru a 
avea o colaborare bună între aceste două țări", a menționat Dragnea. 
El a explicat în context că în cazul liceului pus în discuție din Târgu Mureș este vorba de două clădiri 
unde funcționează ''liceul tradițional, 'Unirea', unde învață toți copiii și mai este o clădire". "Aceste 
două clădiri au fost retrocedate acum câțiva ani Bisericii Romano-Catolice, care nu a dat afară școala 
românească de acolo, dar a spus: 'domn'e, vă menținem aici fără probleme, dar avem și noi o dorință 

http://www.puterea.ro/educatie/elevii-si-profesorii-au-o-noua-zi-libera-160305.html
https://www.dcnews.ro/5-octombrie-zi-libera-pentru-elevi-i-profesori_559503.html


ca în cealaltă clădire mai mică să se înființeze un liceu romano-catolic. Și statul român a zis da !", a 
mai afirmat liderul PSD. 

CLICK 

ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 

HOTNEWS 

Fostul sef al Inspectoratului Scolar Buzau a obtinut in instanta suspendarea ordinului prin care a 
fost demis de Liviu Pop, alaturi de alti 12 inspectori generali 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22020612-fostul-sef-inspectoratului-scolar-buzau-obtinut-
instanta-suspendarea-ordinului-prin-care-fost-demis-liviu-pop-alaturi-alti-12-inspectori-generali.htm 
 
Fostul sef al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, Florina Stoian, a obtinut luni in instanta 
suspendarea ordinului ministrului Educatiei prin care luna trecuta a fost demisa de la conducerea 
institutiei, informeaza News.ro. Decizia poate fi contestata de Ministerul Educatiei in termen de cinci 
zile. 
 
Fostul inspector general al ISJ Buzau Florina Stoian a contestat la Curtea de Apel Ploiesti ordinul 
ministrului Educatiei prin care a fost demisa luna trecuta, alaturi de alti 12 inspectori scolari generali 
din tara. In sala de judecata la termenul de luni au fost prezenti doar Florina Stroian, asistata de seful 
Baroului Buzau, avocatul Mihail Tudorancea, iar Ministerul Educatiei a trimis o intampinare scrisa. 
 
Magistratii au dispus suspendarea ordinului prin care a fost demisa. 
"Admite actiunea. Dispune suspendarea executarii Ordinului ministrului Educatiei nr. 
4694/18.08.2017. Pana la pronuntarea instantei de fond. Cu recurs in cinci zile de la comunicare ce se 
va depune la prezenta instanta", este decizia instantei. 
 
"Astazi am obtinut din partea instantei suspendarea ordinului ministrului Educatiei prin care am fost 
revocata din functie. Decizia Curtii de Apel Ploiesti este valabila pana la judecarea pe fond a cauzei. 
Ministerul Educatiei are termen de contestatie 5 zile, dar oricum decizia de astazi este executorie. 
Maine merg la Curtea de Apel sa iau un certificat cu care sa merg la Ministerul Educatiei pentru a 
cere sa fiu repusa pe functie. Nu ma grabesc, voi face totul in litera legii. Pana se va judeca pe fond 
trebuie sa fiu repusa pe functie", a declarat Florina Stoian. 
 
Fostul inspector scolar general a adaugat ca spera ca prin decizia de luni sa dea o veste buna si 
celorlalti 12 inspectori scolar generali demisi luna trecuta. 
 
"Sper ca prin ce am obtinut astazi dau o veste buna colegilor din tara care, la fel ca mine, au fost 
demisi noaptea, pe repede inainte, fara probe, fara evaluari. Am fost inlaturati atunci cand era mai 
mare nevoie de noi, la sfarsit de vacanta, cand trebuia sa ne preocupam ca anul scolar sa inceapa in 
bune conditii, sa aiba copiii manual pe banci. Ne-au zdruncinat pen oi, dar si pe directorii de scoli, 
multi dintre ei pe functii in urma concursurilor la fel ca si mine. Au creat o nesiguranta si un freamat 
iar doamna Geta Burducea, pusa inspector general interimar in locul meu ar fi inceput sa  ameninte 
directorii care nu ii plac. Trebuie sa lasam odata politica in cest sistem si sa ne ocupam de scoli si de 
copii", a mai spus Florina Stoian.  
 
Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, ramas fara sef dupa demiterea de catre ministrul Liviu Pop a 
inspectorului general Florina Stoian, este condus, incepand din 4 septembrie, de Geta Burducea. 
Aceasta a mai ocupat functia de inspector sef, insa cu delegatie, picand de trei ori concursul organizat 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22020612-fostul-sef-inspectoratului-scolar-buzau-obtinut-instanta-suspendarea-ordinului-prin-care-fost-demis-liviu-pop-alaturi-alti-12-inspectori-generali.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22020612-fostul-sef-inspectoratului-scolar-buzau-obtinut-instanta-suspendarea-ordinului-prin-care-fost-demis-liviu-pop-alaturi-alti-12-inspectori-generali.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21985452-ministrul-educatiei-liviu-pop-inlocuieste-inspectorii-generali-demisi-inspectori-care-picat-mai-multe-concursul-exemplul-vine-buzau.htm


de ministerul de resort pentru ocuparea postului. 
 
In 18 august, inspectorii generali scolari din 13 judete au fost anuntati, printr-o informare transmisa 
prin fax dupa incheierea programului, ca mandatul lor inceteaza incepand cu 4 septembrie, intrucat 
la o evaluare facuta la cererea ministrului Educatiei, Liviu Pop, ar fi fost descoperite mai multe 
nereguli in contractele lor de management. 
 
Inspectorii generali scolari care au fost anuntati ca isi pierd functiile sunt din judetele: Arad, Braila, 
Buzau, Calarasi, Constanta, Ilfov, Ialomita, Olt, Mehedinti, Caras-Severin, Tulcea, Vrancea si Sibiu. 
 
Unii dintre ei au anuntat ministerul ca vor contesta in instanta deciziile de revocare din functie. 

 

Mediafax 

Fostul şef al şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, demis de ministrul Liviu Pop, a obţinut în 
instanţă suspendarea ordinului 

http://www.mediafax.ro/social/fostul-sef-al-sef-al-inspectoratului-scolar-judetean-buzau-demis-de-
ministrul-liviu-pop-a-obtinut-in-instanta-suspendarea-ordinului-16742399 
 
Fostul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, Florina Stoian, a obţinut, luni, în instanţă, 
suspendarea ordinului ministrului Educaţiei, Liviu Pop. Decizia nu este defintivă, transmite 
corespondentul MEDIAFAX. 
Potrivit portalului instanţelor, magistraţii au decis, luni, suspendarea executării ordinului Ministrului 
Educaţiei, prin care fostul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Buzău, Florina Stoian, a fost 
demis. 
„Admite acţiunea. Dispune suspendarea executării Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 
4696/18.08.2017 până la pronunţarea instanţei de fond”, arată soluţia Curţii de Apel Ploieşti. 
Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. 
Florina Stoian a declarat, pentru MEDIAFAX, că ordinul prin care a fost demisă „încalcă legea, fiind 
invocate fapte care nu îi aparţin”. 
„Hotărârea aceea este abuzivă. Oridinul a fost făcut noaptea, se invocă fapte care nu sunt ale mele, 
nu s-a făcut în urma unui control, a fost făcut ca să-şi bată joc de oameni. Ordinul încalcă legea, toate 
metodologiile, codul muncii. Astăzi (n.r. luni), am obţinut la Curtea de Apel Ploieşti suspendarea 
acelui ordin dat de Ministerul Educaţiei. Mă bucur. Hotărârea este executorie, trebuie pusă în 
executare”, a declarat Stoian. 
Aceasta a mai declarat că zilele acestea va da în judecată Ministerul Educaţiei pentru demiterea de 
luna trecută. 

Agerpres 

Mitrică (Asociația Editorilor): Prin manualele unice Guvernul pregătește un control ideologic 

https://www.agerpres.ro/social/2017/09/25/mitrica-asociatia-editorilor-prin-manualele-unice-
guvernul-pregateste-un-control-ideologic-16-31-14 
 
 
Mihai Mitrică, director executiv al Asociației Editorilor din România, este de părere că prin manualele 
unice Guvernul pregătește un control ideologic. 
"Controlul ideologic este un alt aspect neluat în seamă și despre care nu s-a vorbit (...). E ceea ce ne 
pregătește Guvernul dacă avem manuale unice din punctul de vedere al editorilor. Deci, Editura 
Didactică și Pedagogică este incapabilă la momentul de față să realizeze cele peste 100 de seturi de 
manuale de care este nevoie în școală și o editură de stat beneficiază, cu ghilimelele de rigoare, de o 
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suficientă influență din partea statului, astfel încât mesajele pe care le transmite să fie unele care nu 
deranjează", a spus Mitrică la o dezbatere pe tema manualelor. 
El a menționat că ordinul de ministru prin care sunt interzise auxiliarele la clasă nu are putere de 
lege. 
"O altă problemă pe care aș vrea să o atingem este că domnul Liviu Pop, domnul ministru Pop, a 
speriat întregul sistem educațional cu un ordin de ministru care, din câte știu, nu a fost publicat în 
Monitorul Oficial, acel ordin de ministru prin care sunt interzise auxiliarele la școală, la clasă, nu a 
fost publicat niciodată în Monitorul Oficial, el nu are putere de lege, nu are puterea unui act juridic, 
este o declarație de intenție, dacă vreți, nu e opozabil niciunui profesor care decide să aducă la clasă 
un material de genul acesta sau orice alt tip de material", a mai spus Mitrică. 
Întrebat de jurnaliști ce va face dacă va fi adoptată ordonanța de urgență privind Editura Didactică și 
Pedagogică, el a răspuns că depinde ce va prevedea aceasta. 
"Sunt convins și Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice au suficienți 
specialiști care să analizeze acest act și cred că va fi cine să-i sesizeze", a menționat Mitrică. 
El este de părere că, dacă s-ar ajunge la manualul unic, vor dispărea foarte mulți dintre editorii din 
mediul educațional care nu pot să se adapteze. 
"Sunt circa 30 de milioane de euro investiți în piața educațională. Din acești 30 de milioane de euro 
anual, statul nu acoperă decât 6 milioane de euro, reprezentând costurile pe care le suportă cu 
tipărirea, respectiv retipărirea manualelor. Costul e infim, toți ceilalți bani (...) sunt luați de la părinți. 
Riscurile pentru editorii din mediul educațional sunt clare, vor dispărea foarte mulți dintre cei care nu 
pot să se adapteze. Riscurile pe termen mediu sunt pentru societate, nu pentru editori. Editorii care 
vor ști să se adapteze și să treacă de la educațional la generalist vor supraviețui", crede Mitrică. 
El a adăugat că piața auxiliarelor este jumătate din cea de carte din România. "Piața totală de carte în 
România e de 60 de milioane de euro. Piața de auxiliare mai adaugă un 30 de milioane de euro, încă 
vreo 5 milioane sunt edițiile de chioșc și alte inserturi care mai apar, deci suntem cam jumătate dintr-
o piață foarte mică, trebuie spus, cea mai mică piață de carte din UE pe cap de locuitor", a arătat 
Mitrică. 
Președintele Federației Editorilor Europeni de Carte Educațională, Helga Holtkamp, consideră că o 
bună educație înseamnă profesori buni, diversitate, manuale diferite pentru abilități, grupe de 
vârstă, modalități de învățare, respectiv moduri de predare distincte. 
Ea a spus că în Ungaria este manual unic, dar că acesta 'nu merge'. Holtkamp a precizat că în Polonia 
s-a dorit manual unic, dar în prezent au renunțat la acesta, după ce producția a întârziat, s-au produs 
unele greșeli, iar profesorii s-au plâns că nu au putut preda. 
Conform acesteia, competiția e importantă pentru a proteja calitatea, practica în alte țări europene 
arată că piața se va reglementa categoric ea însăși după un interval de timp foarte scurt, iar cele mai 
bune manuale vor supraviețui. 
Holtkamp a opinat că, dacă se experimentează cu ceva precum manualul unic, elevii ar avea de 
pierdut în fața colegilor din Europa, pentru că nu vor fi educați suficient. 
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