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ADEVĂRUL 
 
 
Tudose, despre Legea Manualului: ar fi normal să existe câte un tip de manual pentru fiecare profil 
 
adev.ro/oxlak5 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, pregăteşte o lege a manualului, a anunţat, luni seară, la Antena 3, 
premierul Mihai Tudose. El a spus că acest act normativ, care va fi prezentat în guvern săptămâna 
viitoare, va trebui să prevadă clar că de tipărirea manualelor se va ocupa doar Editura Didactică, 
precizând că ar fi normal să existe câte un tip de manuale pentru fiecare profil - real şi uman. 
Întrebat despre prestaţia ministrului Educaţiei, premierul Mihai Tudose a spus că el a avut către Liviu 
Pop două rugăminţi, ambele fiind îndeplinite. „Eu am avut cu domnul ministru Pop două lucruri: să 
avem manuale, ceea ce s-a întâmplat, cu o mică sincopă, la clasa a V-a, care nu îi este imputabilă. A 
doua rugăminte, cu ghilimele, să dea un reset la partea asta cu manualele, cu 300.000 de versiuni, şi 
la asta cu editura, unde se pierdeau bani. Şi săptămâna viitoare, domnia sa va intra în Guvern cu o 
nouă lege a manualului", a spus Tudose. Întrebat ce anume va reglementa această lege, el a spus că 
va prevedea clar tipul de manuale, cine şi unde le tipăreşte. Premierul a spus, de asemenea, că i s-ar 
părea firesc să existe câte un tip de manuale pentru fiecare profil - real şi uman. "(...) O să prevadă că 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/oxlak5


e un tip de manuale, la Editura Didactică şi se tipăreşte la Monitorul Oficial. Să stabilim că nu ne mai 
trebuie trei manuale de sport. (...) La matematică vor avea manualul de matematică pentru 
matematicieni, la biologie, manual de matematică pentru cei preocupaţi de biologie. Nu înţeleg de ce 
trebuie să retipărim manualele în fiecare an", a declarat Tudose. Legat de ministrul Liviu Pop, 
premierul a mai spus că îl admiră că rezistă la presiunile la care este supus. 
 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
EXPLOZIV! Încă un inspectorul şcolar DEMIS de LIVIU POP prin FAX, repus în funcţie după ce a 
CÂȘTIGAT în instanță 
http://evz.ro/inca-un-inspectorul-scolar-repus-in-functie.html 
 
Fostul inspector general din Brăila, Cătălin Canciu, a primit ordinul prin care poate reveni la cârma 
instituţiei, după ce a câştigat în instanţă suspendarea ordinului de demitere. Documentul a fost emis 
la aproape două săptămâni de la momentul la care magistraţii de la Curtea de Apel Galaţi au 
pronunţat decizia. 
Fostul inspector general din Brăila, Cătălin Canciu, a fost sunat de secretara Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Brăila şi a fost anunţat că, luni seară, a venit prin fax documentul care suspendă ordinul de 
demitere. În aceste condiţii, Cătălin Canciu poate reveni la şefia ISJ Brăila, ordinul venind la aproape 
săptămâni de la momentul la care a câştigat în instanţă lupta cu Ministerul Educaţiei. 
Cătălin Canciu a devenit inspector general în Brăila în august 2015, după ce a câştigat concursul 
organizat de Ministerul Educaţiei, şi a fost suspendat în luna august, prin ordin de ministru, alături de 
alţi 12 inspectori generali din ţară. 
Canciu este al doilea fost inspector general care câştigă în instanţă şi obţine suspendarea ordinului de 
ministru care a dus la demiterea sa, primul fiind Florina Stoian, şef al ISJ Buzău. 
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HOTNEWS 
 
DNA: Mihnea Costoiu si Dinu Pescariu, cercetati sub control judiciar in dosarul privind preluarea 
bazei sportive "Cutezatorii". Prejudiciul - de peste 93 de milioane de euro 
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-22047531-dna-mihnea-costoiu-fost-ministru-
educatiei-dinu-pescariu-cercetati-sub-control-judiciar-dosarul-privind-preluarea-bazei-sportive-
cutezatorii.htm 
 
Fostul ministru PSD al Cercetarii Mihnea Costoiu si fostul jucator de tenis Dinu Pescariu sunt cercetati 
de procurorii DNA, sub control judiciar, pentru abuz in serviciu si respectiv instigare la abuz in 
serviciu, in dosarul privind concesionarea bazei sportive "Cutezatorii". Ancheta vizeaza modalitatea 
de prelungire cu 25 de ani a contractului de inchiriere prin care Baza sportiva si de agrement pentru 
copii "Cutezatorii" din Bucuresti fusese data in folosinta Fundatiei "Dinu Pescariu". Potrivit 
procurorilor, Costoiu a semnat prelungirea contractului in conditiile in care Ministerul Educatiei 
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intentase proces lui Pescariu pentru rezilierea acestuia, iar "situatia creata prin semnarea unui act 
aditional era menita sa opreasca procesul". Imediat dupa preluarea bazei, Pescariu a ingradit accesul 
copiilor si a schimbat scopul utilizarii bazei, folosind-o in scopuri comerciale. Prejudiciul estimat in 
acest dosar este de peste 93 de milioane de euro. 
 
Potrivit unui comunicat difuzat marti seara de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), procurorii 
Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au pus in miscare actiunea 
penala si au dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, 
incepand din 10 octombrie 2017, fata de de cei doi inculpati. 
 
Astfel, conform DNA, Mihnea Cosmin Costoiu, care la data faptelor era secretar de stat la Ministerul 
Educatiei, este cercetat pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a 
obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in timp ce Dinu Mihai Pescariu, 
reprezentantul Fundatiei cu acelasi nume, este cercetat la randul sau pentru savarsirea infractiunii de 
instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos 
necuvenit. 
 
DNA precizeaza ca dosarul are ca obiect modalitatea incheierii Actului aditional nr. 
16832/23.06.2009, act prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de locatiune (inchiriere) nr. 
269/30.04.2004 potrivit caruia Baza sportiva si de agrement pentru copii "Cutezatorii" din Bucuresti 
(constand in constructii si teren in suprafata de 5,7 ha), fusese data in folosinta Fundatiei "Dinu 
Pescariu". 
 
In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, "exista date si probe care contureaza urmatoarea 
stare de fapt:  
 
In anul 2009, a fost semnat Actul aditional nr. 16832/23.06.2009 la un contract de locatiune 
(imprumut) incheiat cu Fundatia "Dinu Pescariu". Acest act aditional a fost semnat din partea 
Ministerului Educatiei Nationale de catre secretarul de stat Costoiu Mihnea Cosmin, iar din partea 
Fundatiei "Dinu Pescariu" de catre Pescariu Dinu Mihail, fara respectarea prevederilor legale si fara 
vreun aviz de la Directia Juridica din cadrul Ministerului Educatiei. 
 
Actul aditional a fost incheiat in conditiile in care contractul initial (incheiat in 2004 de RA APPS cu 
Fundatia "Dinu Pescariu") se afla in curs de reziliere. Actiunea in instanta fusese initiata (in anul 2005) 
de Ministerul Educatiei Nationale care devenise administrator al Bazei "Cutezatorii". 
 
Asadar, reiese ca, in conditiile in care Ministerul Educatiei Nationale intentase proces Fundatiei "Dinu 
Pescariu" pentru rezilierea contractului, proces care se afla in curs de judecata, acelasi minister, prin 
secretarul de stat Costoiu Mihnea Cosmin, a incheiat ulterior un act aditional la contractul pe care il 
atacase in instanta. Situatia creata prin semnarea actului aditional era menita sa opreasca procesul in 
care Ministerul Educatiei solicitase incetarea contractului de locatiune. 
 
Concret,  
La data de 3 septembrie 2009, inculpat Costoiu Mihnea Cosmin, in calitate de secretar de stat la 
Ministerul Educatiei Nationale, cunoscand situatia juridica a Bazei "Cutezatorii", la instigarea 
inculpatului Pescariu Dinu Mihail si cu incalcarea legii, a incheiat cu Fundatia "Dinu Pescariu" actul 
aditional mai sus mentionat, la contractul de locatiune (imprumut) initial, aflat in proces de reziliere. 
 
Dispozitii de lege incalcate:  
- art.14 si 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,   
- art.122 lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (actual art.104 alin.1 lit.b, 
alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice). 
 



Prin actul incheiat de inculpatul Costoiu Mihnea Cosmin s-a stabilit, pe langa chiria de 9000 euro/luna 
(la care se adauga TVA), si acordarea gratuita de catre de Fundatia "Dinu Pescariu", a unor facilitati in 
suma de 400.000 Euro/an, constand in: 
- antrenamente tenis - aprox. 120.000 euro/an (200 abonamente a 50 euro /luna pentru 12 luni),  
- abonamente la Clubul sportiv - aprox. 100.000 euro/an (75 abonamente a 1350 de euro/an),  
- teren de fotbal - aprox. 30.000 euro/an,  
- facilitati pentru elevi - 150.000 euro/an.  
 
In realitate, imediat dupa preluarea Bazei "Cutezatorii", Fundatia "Dinu Pescariu" ingradise accesul 
elevilor si copiilor la baza materiala (cladiri, terenuri de tenis, fotbal, piscine), proprietate a statului, 
impiedicandu-i astfel sa desfasoare activitati stiintifice, culturale, sportive si artistice. 
 
De asemenea, Fundatia "Dinu Pescariu" a schimbat scopul utilizarii Bazei "Cutezatorii" (care era 
desfasurarea, de catre copii, a unor activitati stiintifice, culturale, sportive si artistice), folosind-o in 
scopuri comerciale, inclusiv prin subinchirierea partiala catre firme al caror obiect de activitate este 
alimentatia publica, actiuni de divertisment ori tratamente de intretinere si relaxare (restaurante, 
cluburi, baruri, fitness, SPA), pe terenul proprietate publica a statului. 
 
Prin aceasta modalitate a fost cauzat Ministerului Educatiei Nationale un prejudiciu, concomitent cu 
obtinerea unui folos necuvenit in acelasi cuantum in favoarea Fundatiei Dinu Pescariu. 
 
Prejudiciul estimat, stabilit in urma cercetarilor, cauzat ministerului, pe perioada 2009-prezent este 
de aproximativ 93.481.200 euro, reprezinta diferenta dintre sumele pe care Fundatia Dinu Pescariu 
ar fi trebuit sa le plateasca MEN in urma exploatarii constructiilor si terenului din Baza Cutezatorii 
pentru perioada iunie 2009 - prezent si chiria platita efectiv, respectiv 9.000 euro lunar." 
Mediafax 
Mai multe dosare de admitere, ridicate de ofiţerii DGA de la Universitatea din Petroşani: "Este un 
dosar nou deschis pentru abuz în serviciu, înşelăciune şi falsuri" 
http://www.mediafax.ro/social/mai-multe-dosare-de-admitere-ridicate-de-ofiterii-dga-de-la-
universitatea-din-petrosani-este-un-dosar-nou-deschis-pentru-abuz-in-serviciu-inselaciune-si-falsuri-
16762671 
Mai multe dosare de înscriere la facultate au fost ridicate, marţi, de către ofiţeri ai Direcţiei Generale 
Anticorupţie de la Universitatea din Petroşani, care fac cercetări într-un dosar nou, deschis pentru 
abuz în serviciu, înşelăciune şi falsuri, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au ridicat, marţi, mai multe dosare de înscriere la facultate de 
la Universitatea din Petroşani. 
Purtătorul de cuvânt la Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Gina Cibian, a declarat, marţi, 
corespondentului MEDIAFAX, că se face cercetări într-un dosar penal deschis recent. 
"Au fost ridicate nişte dosare de înscriere la facultate. Este un dosar penal în fază incipientă, nu se 
pot divulga date, informaţii concrete, pentru că nu există suspecţi. Este un dosar nou, de dată 
recentă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în care se fac cercetări sub aspectul 
comiterii infracţiunilor de abuz în serviciu, înşelăciune şi falsuri", a afirmat Gina Cibian. 
Potrivit anchetatorilor, au fost ridicate 50 de dosare de admitere la specializarea Ştiinţe Economice, 
din ultimii patru ani. 
 
Un profesor de muzică din Botoşani, suspendat de la catedră după ce medicii l-au declarat inapt 
http://www.mediafax.ro/social/un-profesor-de-muzica-din-botosani-suspendat-de-la-catedra-dupa-
ce-medicii-l-au-declarat-inapt-16762093 
 
Un profesor care preda muzică la Şcoala Gimnazială „Octav Băncilă” din Botoşani a fost suspendat de 
la catedră după ce medicii l-au declarat inapt pentru a preda ore elevilor, acesta fiind primul caz de 
acest fel înregistrat în judeţ, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Profesorul de muzică Alexandru Boatcă nu mai poate preda la Şcoala Generală nr. 7 din Botoşani, 
după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ a stabilit că profesorul nu mai poate fi 
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lăsat la catedră întrucât nu au trecut de evaluarea medicală obligatorie, fiindu-i suspendat contractul 
de muncă. Decizia a fost luată de conducerea şcolii după ce medicul de medicina muncii a stabilit că 
profesorul este inapt de muncă „ca personal didactic într-o instituţie de învăţământ”. 
Conform inspectorului şef al IŞJ Botoşani, Gabriel Hârtie, profesorul a fost evaluat de un medic 
specialist, care i-a dat calificativul „inapt”, ceea ce a dus la suspendarea contractului de muncă, 
profesorul având dreptul să conteste atât deciziile şcolii, cât şi decizia luată de medicul specialist. 
„A fost decizia medicului specialist să îl declare inapt. Dânsul are drept de contestaţie. Decizia de 
suspendare a contractului de muncă nu afectează în niciun fel activitatea şcolară, orele fiind preluate 
fie de un suplinitor, fie de ceilalţi profesori, mergându-se în sistemul de plată cu ora. Noi aşteptăm să 
vedem dacă vine cu vreo altă decizie”, a declarat Gabriel Hârtie. 
Profesorul Alexandru Boatcă a fost cercetat de mai multe ori disciplinar după ce elevii s-au plâns că i-
ar fi agresat în timpul orelor de curs. În primăvara acestui an profesorul s-a ales cu o diminuare cu 
10% a salariului pe trei luni de zile, pentru că ar fi agresat fizic un elev. 
Profesorul a refuzat să comenteze situaţia însă a depus contestaţii împotriva medicului care l-a 
declarat inapt la Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, precum şi la Tribunalul Botoşani, împotriva 
şcolii care i-a suspendat contractul de muncă. 
Acesta este primul caz înregistrat în Botoşani, în care un profesor este declarat inapt pentru a preda 
elevilor. 
 
Agerpres 
 
DNA: Costoiu și Pescariu - cercetați sub control judiciar în dosarul privind preluarea Bazei Sportive 
'Cutezătorii' 
 
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/10/10/alerta-dna-costoiu-si-pescariu-cercetati-sub-control-
judiciar-in-dosarul-privind-preluarea-bazei-sportive-cutezatorii--18-37-41 
 
Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu și fostul jucător de tenis Dinu Pescariu sunt cercetați de 
procurorii anticorupție, sub control judiciar, în dosarul în care se investighează modalitatea în care a 
fost concesionată Baza Sportivă "Cutezătorii" din București, a anunțat DNA. 
Potrivit unui comunicat al DNA transmis marți AGERPRES, procurorii Secției de combatere a 
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus luarea 
măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de cei doi inculpați. 
Mihnea Costoiu, la data faptelor secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, este urmărit penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori 
pentru altul un folos necuvenit, în timp ce Dinu Pescariu, reprezentant al fundației care îi poartă 
numele, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. 
Potrivit DNA, dosarul are ca obiect modalitatea încheierii actului adițional din 23 iunie 2009, act prin 
care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de închiriere potrivit căruia Baza Sportivă "Cutezătorii" din 
București, constând în construcții și teren în suprafață de 5,7 hectare, fusese dată în folosința 
Fundației Dinu Pescariu. 
"Acest act adițional a fost semnat din partea Ministerului Educației Naționale de către secretarul de 
stat Costoiu Mihnea Cosmin, iar din partea Fundației Dinu Pescariu de către Pescariu Dinu Mihail, 
fără respectarea prevederilor legale și fără vreun aviz de la Direcția Juridică din cadrul Ministerului 
Educației. Actul adițional a fost încheiat în condițiile în care contractul inițial (încheiat în 2004 de RA 
APPS cu Fundația Dinu Pescariu) se afla în curs de reziliere. Acțiunea în instanță fusese inițiată (în 
anul 2005) de Ministerul Educației Naționale, care devenise administrator al Bazei 'Cutezătorii'", se 
arată în comunicat. 
Conform aceleiași surse, în condițiile în care Ministerul Educației Naționale intentase proces 
Fundației Dinu Pescariu pentru rezilierea contractului, proces care se afla în curs de judecată, același 
minister, prin secretarul de stat Mihnea Costoiu, a încheiat ulterior un act adițional la contractul pe 
care îl atacase în instanță. Situația creată prin semnarea actului adițional era menită să oprească 
procesul în care Ministerul Educației solicitase încetarea contractului de locațiune. 
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"La data de 3 septembrie 2009, inculpatul Costoiu Mihnea Cosmin, în calitate de secretar de stat la 
Ministerul Educației Naționale, cunoscând situația juridică a Bazei 'Cutezătorii', la instigarea 
inculpatului Pescariu Dinu Mihail și cu încălcarea legii, a încheiat cu Fundația Dinu Pescariu actul 
adițional mai sus menționat, la contractul de locațiune (împrumut) inițial, aflat în proces de reziliere. 
(...) Prin actul încheiat de inculpatul Costoiu Mihnea Cosmin s-a stabilit, pe lângă chiria de 9.000 
euro/lună (la care se adaugă TVA), și acordarea gratuită de către Fundația Dinu Pescariu a unor 
facilități în sumă de 400.000 euro/an", se mai menționează în comunicatul DNA. 
Actul adițional prevedea că facilitățile suplimentare constau în antrenamente de tenis de aproximativ 
120.000 euro/an, abonamente la Clubul sportiv de aproximativ 100.000 euro/an, acces la teren de 
fotbal în valoare de aproximativ 30.000 euro/an și facilități pentru elevi în valoare de 150.000 
euro/an. 
"În realitate, imediat după preluarea Bazei 'Cutezătorii', Fundația Dinu Pescariu îngrădise accesul 
elevilor și copiilor la baza materială (...) proprietate a statului, împiedicându-i astfel să desfășoare 
activități științifice, culturale, sportive și artistice. De asemenea, Fundația Dinu Pescariu a schimbat 
scopul utilizării Bazei 'Cutezătorii' (...), folosind-o în scopuri comerciale, inclusiv prin subînchirierea 
parțială către firme al căror obiect de activitate este alimentația publică, acțiuni de divertisment ori 
tratamente de întreținere și relaxare (restaurante, cluburi, baruri, fitness, SPA), pe terenul 
proprietate publică a statului", mai susțin procurorii. 
Potrivit DNA, prin această modalitate a fost cauzat Ministerului Educației Naționale un prejudiciu, 
concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum în favoarea Fundației Dinu 
Pescariu. Prejudiciul estimat, stabilit în urma cercetărilor, este de aproximativ 93,5 milioane de euro 
și reprezintă diferența dintre sumele pe care Fundația Dinu Pescariu ar fi trebuit să le plătească 
ministerului în urma exploatării construcțiilor și terenului din Baza 'Cutezătorii' din iunie 2009 până în 
prezent și chiria plătită efectiv, respectiv 9.000 de euro lunar. 
AGERPRES/(AS — autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu) 
 
MEN a aprobat contractul și certificatul de pregătire practică pentru elevii din învățământul dual 
https://www.agerpres.ro/social/2017/10/09/men-a-aprobat-contractul-si-certificatul-de-pregatire-
practica-pentru-elevii-din-invatamantul-dual-15-59-59 
 
Stagiul de pregătire practică a elevilor din învățământul dual se va desfășura, începând cu anul școlar 
2017-2018, în baza unui contract, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4798/2017, care a fost 
publicat în Monitorul Oficial la sfârșitul săptămânii trecute. 
Potrivit unui comunicat de presă al MEN remis luni AGERPRES, contractul se încheie între unitatea de 
învățământ, operatorul economic partener de practică și elevul sau părintele/tutorele/susținătorul 
legal instituit al acestuia. 
Contractul de pregătire practică din învățământul dual reglementează, printre altele, statutul 
practicantului, drepturile și obligațiile acestuia, drepturile și obligațiile operatorului economic 
partener de practică, drepturile și obligațiile unității de învățământ, respectiv modul de evaluare a 
stagiului. 
"Contractul poate fi completat și cu alte clauze specifice, cu condiția să nu contravină modelului 
aprobat. Acest document vizează toate activitățile de profil stabilite prin contractul de parteneriat: 
stagiile de pregătire practică din planul-cadru de învățământ, precum și componenta de pregătire 
practică săptămânală (instruire și laborator tehnologic) din modulele de specialitate pentru 
calificarea profesională vizată, convenite a se desfășura la acel operator economic sau în alte spații 
stabilite de acesta pe baza unor convenții/contracte scrise, pe care le încheie, în acest scop, cu alți 
operatori economici sau furnizori de formare", explică sursa citată. 
Potrivit MEN, activitățile realizate în timpul pregătirii practice la operatorul economic sunt evaluate, 
iar rezultatele se consemnează într-un certificat care va fi inclus în portofoliul individual al elevului. 
Certificatul este semnat și eliberat de unitatea de învățământ în care elevul este înmatriculat, după 
completarea și semnarea acestuia de către operatorul economic partener de practică, precizează 
comunicatul. 
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