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Se dă startul proiectului „Cadet pentru o zi”, program destinat 
elevilor 
 
adev.ro/oxp9u6 
 
În perioada 12-14 octombrie şi 27-28 octombrie se derulează seria de acţiuni „Cadet pentru o zi”, organizată de 
Ministerul Apărării Naţionale, în colegiile militare liceale din Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/oxp9u6


Craiova, dar şi la Academia  Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanţa. Potrivit unui comunicat de presă, elevii 
selecţionaţi pe bază de voluntariat din instituţii civile de învăţământ sunt invitaţii elevilor şi studenţilor militari 
pentru a se familiariza cu activităţile desfăşurate într-o instituţie militară de învăţământ. Programul zilelor de curs 
va fi comun - ore la clasă, activităţi extracurriculare, dar şi rapoartele de dimineaţă şi de seară.   Concret, „Cadet 
pentru o zi” îşi propune să realizeze schimburi de experienţă între instituţii militare şi civile de învăţământ, 
contribuind la extinderea celor mai bune modele şi practici didactice, la valorificarea valenţelor formativ-educative 
ale interacţiunii elevilor din diferite instituţii de învăţământ, în sprijinul conturării opţiunilor profesionale ale 
acestora.   Proiectul se va desfăşura după următoarele coordonate:   -  Colegiul Naţional Militar “Dimitrie 
Cantemir” din Breaza care, în zilele de 12 şi 13 octombrie, va primi vizita a 25 de elevi din clasele a VII-a, însoţiţi 
de trei  profesori, de la Şcoala gimnazială “Matei Basarab”, din Târgovişte. Persoană de contact Graţiela 
Mihăescu, tel. 0723004003.   - Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia va fi vizitată, în perioada 12-
14 octombrie, de 20 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a, împreună cu doi profesori, de la Şcoala Gimnazială 
“Mihai Eminescu”, din Alba Iulia. Persoană de contact Daniela Filimon, telefon 0744850818.   - Colegiul Naţional 
Militar “Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc va primi vizita, în zilele de 19 şi 20 octombrie, a 10 elevi din 
clasele a VII-a, împreună cu un profesor, de la Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă”, din Câmpulung Moldovenesc, 
şi a 10 elevi din clasele a VII-a, însoţiţi de un profesor, de la Şcoala Gimnazială nr. 3, din Suceava. Persoană de 
contact Elena Jora, tel. 0746923563.   - Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova va fi vizitat, în 
zilele de 27 şi 28 octombrie,  de 20 de elevi din clasele a VIII-a şi de doi profesori de la Colegiul Naţional “Fraţii 
Buzeşti”, din Craiova. Persoană de contact Ioana-Cristina Lădaru, tel. 0722286247.   - Academia Navală “Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa va fi gazda, între 12 şi 14 octombrie, a 20 de elevi din clasele a X-a şi a XI-a, împreună 
cu doi profesori, de la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”, din Brăila. Persoană de contact Mihaela Zabolodni, telefon 
0770530560. 

Editura Didactică şi Pedagogică va fi reorganizată în societate pe 
acţiuni şi va edita manuale şcolare 
 
adev.ro/oxp6lj  
 
Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va fi înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, de interes 
naţional, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Regiei Autonome 
Editura Didactică şi Pedagogică, potrivit Ordonanţei de urgenţă aprobate astăzi de Guvern. 
Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va avea ca obiect principal de activitate editarea de:   Ø Manuale 
şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal, în limba română şi în limbile 
minorităţilor naţionale, şi alte lucrări pentru învăţământul preşcolar şi universitar;   Ø Manuale pentru şcoli 
profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru 
perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte 
limbi;   Ø Materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului. 
  Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a Ministerului 
Educaţiei Naţionale, pe bază de contract.   Complementar, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică poate 
desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.   Societatea va fi condusă de 
adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un 
consiliu de administraţie format din cinci membri. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi 
membrii Consiliului de administraţie ai societăţii vor fi numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului 
Educaţiei Naţionale. Conducerea executivă a societăţii va fi asigurată de un director general.   Finanţarea 
programelor de investiţii şi de retehnologizare ale Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. se asigură din 
surse proprii şi din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică se preia de 
către Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A. prin protocol de predare – preluare în conformitate cu 
prevederile legale. Personalul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. va fi preluat în totalitate de la Regia 
Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării. 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 

Ucraina - SCANDALUL ȘCOLILOR 
ROMÂNEȘTI. Doar școlile de limba rusă SE 
VOR ÎNCHIDE, crede un oficial guvernamental 
din Rusia 
http://evz.ro/ucraina-scandal-scoli-romanesti.html 
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Școlile românești din Ucraina ar putea să rămână funcționale, 
crede un înalt oficial guvernamental al Federației Ruse, în ciuda 
legii adoptate de Kiev. 
Konstantin Kosaciov, șeful comisiei de politică externă din Consiliul Federației 
(camera superioară a parlamentului rus) a spus că „se pare că școlile ungurești, 
românești și poloneze nu vor fi afectate” și că legea a fost concepută să lovească 
numai în școlile rusești, potrivit agenției Interfax, citată de Europa liberă. 
Înaltul oficial rus spune că noua lege ucraineană a educației va afecta până la 
urmă numai școlile de limbă rusă. Într-o postare pe Facebook, Kosaciov își 
motivează supoziția prin declarația făcută vineri la București de ministrul de 
externe ucrainean Pavlo Klimkin, care își asigura gazdele române că nici o 
școală românească nu se va închide. 
În opinia oficialului rus, legea ucraineană, care reduce educația în limbile 
minorităților, va fi modificată și nu va afecta predarea în limbi ale țărilor din 
UE, cum sunt România, Polonia sau Ungaria. 
Reamintim că scandalul școlilor românești din Ucraina (Bucovina și Herța) a 
fost declanșat, la începutul lunii septembrie, de o nouă lege a învățământului 
adoptată de autoritățile de la Kiev. Imediat, comunitatea românească din 
Ucraina a adresat o scrisoare deschisă Înaltului comisar al OSCE pentru 
minorităţile naţionale, Lamberto Zannier, solicitându-i ajutorul în problema 
îngrădirii dreptului minorităţii române de a studia în limba maternă. 
Potrivit textului scrisorii, unele „şcoli cu predare în limba română în localităţile 
româneşti din ţinut au câte 100-200 de ani şi au desfăşurat dintotdeauna - în 
toate perioadele - procesul de învăţământ în limba română, chiar şi în vremea 
regimurilor totalitare, şi nimeni nu a îndrăznit să anuleze limba maternă în 
şcoli pentru cetăţenii loiali".  
Reprezentanţii ONG-urilor şi ai presei de limba română din Ucraina consideră 
că art. 7 al noii legi a educaţiei - articol care vizează învăţământul în limbile 
minorităţilor naţionale - încalcă mai multe prevederi din Constituţia Ucrainei, 
ceea ce conduce la asimilarea lingvistică a minorităţilor naţionale din Ucraina.  

Ulterior, și Avocatul Poporului din România a cerut clarificări Ombudsman-
ului din Ucraina în legătură cu adoptarea noii legi a educaţiei, care afectează 
învăţământul în limba maternă etnicilor români. 

Pe 20 septembrie, ministrul ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin, și-a luat 
angajamentul, într-o întrevedere cu omologul român, Teodor Meleșcanu, că 
implementarea controversatei legi a Educației, se va face cu consultarea 
comunității româneşti din Ucraina şi a autorităților române, astfel încât nivelul 
şi calitatea învãțământului în limba română să nu fie afectate de noile norme. 

Tensiunile au escaladat, președintele Klaus Iohannis și-a anulat o vizită 
programată în Ucraina din cauza acestei legi, iar autoritățile de la Kiev s-au 
declarat dezamăgite de această decizie. Oficialii ucraineni au declarat că există 
o problemă la nivelul cunoașterii limbii ucrainene în rândul unei părți a 
populației, îndeosebi cea din regiunile rusofone din estul și sudul țării, în 
contextul insurecției separatiste proruse, izbucnită în aprilie 2014. 

La sfârșitul lunii trecute, Ucraina a anunțat că va trimite controversata lege a 
educației spre expertizare la Consiliul Europei de la Strasbourg, „pentru 
desfășurarea unor consultări cu reprezentanții statelor interesate”. Iar 

https://www.europalibera.org/a/28794694.html
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Ambasada Ucrainei la București a precizat pentru EvZ că „noua Lege nu numai 
că nu restrânge drepturile minorităților naționale și este în conformitate cu 
prevederile articolului 22 din Constituția Ucrainei, deoarece asigură învățarea 
limbilor minoritare/regionale, ci, dimpotrivă, extinde posibilitățile cetățenilor 
Ucrainei prin cunoașterea limbii de stat”. 

Scandalul manualelor: Liviu Pop, avertizat că 
încalcă legile. Editura Didactică și Pedagogică e 
mărul discordiei 
http://evz.ro/scandalul-manualelor-liviu-pop-avertizat-ca-incalca-legile-edi.html 
 
După ce Liviu Pop a anunțat că Guvernul a decis înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică ca unic 
editor de manuale pentru învățământul românesc, editorii de carte școlară reacționează: cer să fie invitați la 
discuții la Ministerul Educației și atrag atenția că decizia Executivului încalcă legile țării! 
„Lovitură! Mafia manualelor în genunchi(e)! 
Guvernul ia taurul de coarne și înființează o companie de stat care va edita toate manualele și materialele 
didactice necesare școlii. Executivul a decis înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – companie pe 
acțiuni cu capital integral de stat - în subordinea Ministerului Educației. Societatea Editura Didactică și 
Pedagogică, prin contract, la comanda Ministerului Educației, va fi unicul editor național de manuale școlare 
pentru toate formele de învățământ, cu excepția celui universitar, atât în limba română cât și în alte limbi”, scrie, 
pe pagina sa de Facebook, ministrul Educației, Liviu Marian Pop. 
La fiecare început de an școlar au fost probleme cu manualele, iar ministrul crede că măsura va pune capăt 
debandadei. 
„Interesul elevilor este cel mai important în problema manualelor. Haosul și circul în dauna elevilor trebuie să 
înceteze. Se încheie astfel aventura zecilor de variante de manuale pentru aceeași materie de studiu și an școlar. 
Se elimină haosul licitațiilor și contestațiilor care an de an lăsa copiii fără manualele necesare în învățământul 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal ori postliceal. Se termină cu mafia manualelor alternative și hățișul intereselor 
de tot felul care costa bugetul statului peste 100 de milioane de euro anual. O mare parte din populație susține 
măsura ca pentru fiecare materie să fie un singur manual. Cei care protestează sunt doar cei care nu vor mai 
primi bani de la stat: editurile private și cei care au publicat la aceste edituri. Se face ordine în sistemul de 
educație de stat prin editarea coordonată și prin asigurarea unui conținut unic, adecvat interesului de educare și 
dezvoltare al copilului, potrivit programei școlare”, mai notează Liviu Marian Pop. 
El arată că după ce toate cărțile școlare vor fi editate doar într-o singură editură lucrurile se vor schimba în bine. 
„Toți copiii vor învăța după același manual și vor avea șanse egale la testările naționale. Este o teză falsă că în 
actualul sistem elevii aveau posibilitatea să aleagă. Ei învățau după manualele „alese” de alții. Editarea unitară, la 
editura statului, oferă garanțiile necesare că manualele copiilor vor fi gata la LA TIMP, odată cu începerea anului 
școlar”, conchide Liviu Marian Pop. 
De partea cealaltă a baricadei, însă, reprezentanții editurilor private nu sunt de acord că această decizie a 
Guvernului Tudose. 
„Ca urmare a adoptării în ședința de Guvern de miercuri, 11.10.2017, a Ordonanței de Urgență privind înființarea 
Societății Editura Didactică şi Pedagogică - SA, Uniunea Editorilor din România (UER) menţionează următoarele: 
- Schimbarea regimului editurii de stat Editura Didactica și Pedagogică nu modifică disponibilitatea noastră de a 
participa la o adevărată dezbatere publică despre viitorul manualelor școlare în România. Așa cum am precizat 
public și în urmă cu două zile, solicităm Ministerului Educației și Guvernului României o dezbatere reală, care să 
implice părinţii, profesorii, autorităţile şi editurile private, privind viitorul cadru legislativ pentru manualele şcolare. 
Fără o astfel de dezbatere, Executivul ar demonstra că încearcă înfiinţarea unui monopol de stat, din motive 
exclusiv politice, care nu au legătură cu interesele copiilor, ale părinților și ale societății, în ansamblu”. 
Editorii privați spun că decizia anunțată de Liviu Marian Pop e, de fapt, ilegală. 
„În opinia noastră, soluția „salvatoare” oferită de Ministerul Educației încalcă legislația în vigoare, fiind evidente 
incompatibilitățile între mecanismele propuse prin intermediul ordonanței și normele care protejează transparența 
procedurilor de achiziție publică, drepturile de autor și menținerea principiilor concurențiale. În concret, prin 
intermediul art. 5 alin. (3) al ordonanței s-a statuat că Societatea Editura Didactică și Pedagogică va realiza 
manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale”, fapt ce, în mod flagrant contravine 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice care stabilește că, în vederea achiziționării de produse, autoritățile 
urmează să parcurgă o procedură transparentă, deschisă tuturor celor interesați”. 
Pe lângă asta, se creează și monopol de stat, arată editorii. 
„Trebuie, de asemenea, observat că economia de piață este caracterizată de o competiție a actorilor implicați, 
care se desfășoară în anumite limite, statul neputând interveni, decât în cazurile de monopol de stat – expres 
reglementate de dispozițiile Legii 31/1996 privind regimul monopolului de stat (care se referă la domenii precum 
armament, stupefiante, pariuri și pronosticuri sportive și altele asemenea și nicidecum la învățământ)”. 
Editorii privați îi atrag, totodată, atenția ministrului Educației că dacă va edita „la stat” manualele vor fi probleme 
cu drepturile de autor, care costă!   
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„Nu trebuie, de asemenea, omis că manualele ca întreg aparțin editurilor și autorilor, orice altă entitate interesată 
în reproducerea acestor creații intelectuale trebuind să achite o redevență, ministerul neputând ordona 
multiplicarea respectivelor creații prin simpla manifestare a puterii sale publice. Afirmăm, în continuare, că planul 
actualului Guvern de a oferi unei singure edituri, în condiţii lipsite de concurenţă, dreptul de a tipări toate 
manualele şcolare din România prezintă riscul de a întoarce învăţământul românesc în urmă cu peste 20 de ani. 
Credem că autoritățile nu vor putea ignora argumentele în favoarea unei pieţe libere a manualelor şcolare, 
argumente exprimate inclusiv de partenerii noștri europeni. În egală măsură, UER este gata să asculte toate 
soluțiile propuse, care nu presupun desfiinţarea pieţei concurențiale în domeniul cărții școlare”, se arată într-un 
punct de vedere oficial. 
 
PUTEREA 

SCENARIU incredibil: Geografia ar putea DISPĂREA la 
anumite licee 

http://www.puterea.ro/educatie/scenariu-incredibil-geografia-ar-putea-disparea-la-anumite-licee-160821.html 
 
Jurnaliștii de la HotNews citează surse neoficiale relatate de site-ul portalînvățământ.ro potrivit cărora Geografia 
ar urma să dispară din noua programă școlară. 
Astfel, elevii de liceu de la filiera tehnologică ar urma să nu mai aibă ore de Geografie, în timp ce la filiera 
teoretică doar elevii claselor a IX-a și a X-a de la profilul real vor mai avea în orar materia, iar aceasta nu va mai 
face parte nici din subiectele de la Bacalaureat. 
Deși lucrurile ar urma să fie în acest fel, pe data de 5 octombrie, un memoriu pentru continuarea Geografiei în 
învățământul liceal, susținut de Societatea de Geografi din România, a fost apreciat de peste 5.000 de profesori. 
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Mediafax 

Tatăl unui elev din Râmnicu Vâlcea a fost reţinut pentru 24 de ore 
după ce a agresat trei minori şi un profesor, într-un liceu 

http://www.mediafax.ro/social/tatal-unui-elev-din-ramnicu-valcea-a-fost-retinut-pentru-24-de-ore-dupa-ce-a-
agresat-trei-minori-si-un-profesor-intr-un-liceu-16767146 
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Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, vineri seara, 
după ce, în cursul zilei, a agresat trei elevi şi un cadru didactic, în incinta unei instituţii de învăţământ din 
localitate, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Gabriel Popescu, a declarat că bărbatul a intrat, vineri, fără drept, în incinta 
Liceului Tehnologic Oltchim, din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde a agresat fizic trei elevi şi un cadru didactic. 
Motivul pentru care bărbatul ar fi recurs la un asemenea gest îl reprezintă discuţiile contradictorii pe care fiul său, 
elev la liceul respectiv, le-ar fi avut cu colegii. 
Bărbatul a fost reţinut, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi linişti 
publice. 
„În baza probatoriului administrat în cauză, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, poliţiştii de ordine publică au dispus reţinerea bărbatului, pentru 24 de ore, 
acesta fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, din cadrul lPJ Vâlcea”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al IPJ Vâlcea. 

Agerpres 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
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