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ADEVĂRUL 
 
 
Uniforma şcolară – reîntoarcerea la decenţă sau la comunism 
 
adev.ro/oy98wc 
 
Elevii din întreaga ţară ar putea fi obligaţi să poarte uniformă. Cel puţin asta prevede un proiect de 
lege iniţiat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, depus la Comisia de Administraţie a Camerei 
Deputaţilor. Oficialul a argumentat că introducerea uniformei în şcoli ar masca discrepanţele 
statutului financiar între elevi, care afectează într-un mod negativ dezvoltarea tinerei generaţii. 
„În ultimii 25 de ani, s-au amplificat discrepanţele între cetăţeni, respectiv elevi, privind situaţia lor 
financiară. O parte dintre cetăţeni, puţini la număr, având o stare materială bună şi foarte bună, care 
le permite să le ofere condiţii deosebite copiilor lor, iar cealaltă parte, în majoritate, au sărăcit, fiind 
săraci şi foarte săraci. Considerăm că această inegalitate, în special între elevi, are ca urmare un efect 
negativ privind dezvoltarea tinerei generaţii“, se arată în expunerea de motive a legii. Specialiştii în 
Educaţie afirmă că introducerea uniformei în şcoli nu este o idee rea, dar asta doar în condiţiile în 
care costurile ar fi acoperite de autorităţile statului. Altfel, s-ar încălca principiul constituţional al 

http://www.agerpres.ro/
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gratuităţii accesului la învăţământul de stat. „Amintirile negre din perioada comunismului“ „Discuţia 
este una sensibilă. În primul rând, trebuie încurajată o ţinută adecvată şi civilizată. Iar dacă vorbim de 
obligativitatea purtării uniformei de către elevi, trebuie să vedem dacă este o constrângere asupra 
libertăţii elevilor sau nu, subiectul fiind lovit de amintirile negre din perioada comunismului. Pe acest 
subiect trebuie purtată o dezbatere amplă care să implice comunitatea părinţilor, administraţiile 
şcolilor, elevii, cât şi decidenţii politici“, este de părere specialistul în Educaţie, Marian Staş. 
Reprezentanţii părinţilor militează, în primul rând, pentru respectarea unei vestimentaţii decente în 
unităţile şcolare, împreună cu purtarea unui semn distinctiv al instituţiei de învăţământ unde învaţă 
elevii. Cât despre uniforme, acestea reprezintă o opţiune viabilă doar în anumite condiţii. „Nu putem 
să introducem uniformele obligatorii, decât dacă cheltuielile sunt suportate de autorităţile locale, 
dintr-un motiv foarte simplu: s-ar încălca principiul constituţional al gratuităţii accesului la educaţia 
de stat. Federaţia Părinţilor susţine totuşi ideea că toţi copiii ar trebui să aibă o ţinută decentă la 
şcoală. Adică să nu poarte culori foarte stridente, sclipici, ştrasuri sau unghii foarte lungi“, a declarat 
preşedintele Federaţiei Naţionale a Părinţilor din România, Iulian Cristache. De aceeaşi părere este şi 
Ştefan Vlaston, preşedintele Asociaţiei „Edu Cer“. „Discuţia despre uniforme este una foarte veche. 
Sunt şcoli şi licee cu tradiţie, care au de multă vreme uniforme, ori pentru elevii acestora este un 
motiv de mândrie să poarte respectiva vestimentaţie. Iar în altele, precum cele de profil tehnologic, 
elevii nu poartă uniforme: odată pentru că unii dintre părinţi nu au bani, dar şi pentru că este o 
obişnuinţă deprinsă în urmă cu mulţi ani. Până la urmă, decizia trebuie lăsată la atitudinea şcolii şi a 
părinţilor, ca să nu ajungem într-o zonă de înregimentare, ca pe vremea comunismului“, arată Ştefan 
Vlaston. Reprezentanţii celor care ar urma să poarte uniforma, obligatoriu, se opun vehement 
măsurii. „Legea limitează libertatea de exprimare şi individualitatea elevilor. Pe lângă acest lucru, 
disciplinarea elevilor trebuie făcută prin educaţie, nu obligându-i să poarte uniforme. Înţelegem că în 
liceele militare uniforma este obligatorie, însă acest fapt este reglementat de Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei şi de alte instituţii cu atribuţii în 
domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, în baza Secţiunii a 9-a din Legea Educaţiei 
Naţionale 1/2011, privind învăţământul militar preuniversitar“, susţine preşedintele Consiliului 
Naţional al Elevilor, Ioana Băltăreţu. 
 
ANALIZĂ Propunere legislativă: Sportul, obligatoriu la Bac 
 
adev.ro/oy8j6a 
 
Bacalaureatul ar putea cuprinde încă o evaluare obligatorie: cea de Educaţie Fizică. Alături de această 
propunere legislativă este prevăzută şi creşterea numărului de ore de Sport pentru fiecare ciclu de 
învăţământ. 
Ambele măsuri sunt prevăzute într-un proiect de lege depus de deputatul PSD Mihaela Huncă. 
Experţii în Educaţie susţin că elevii ar trebui să facă mai multă mişcare pentru sănătatea lor fizică şi 
psihică, însă obligativitatea de a da această probă la Bac li se pare inutilă. Mai mult, ei afirmă că 
evaluarea ar putea reprezenta doar un prilej prin care elevii să îşi poată mări uşor media de la 
examenul naţional sau doar încă un motiv de stres. Totul depinde de capacităţile sportive ale fiecărui 
candidat, dar şi de modul în care va fi reglementată testarea (probă care se va cumula la media 
Bacalaureatului sau o simplă competenţă). „În mod cert, elevii ar trebui să facă mai multă mişcare 
atât la şcoală, cât şi în afara orelor de curs, iar profesorii ar trebui să încerce să facă aceste ore cât 
mai atractive.  Nu să faci bârnă sau nu ştiu ce tracţiuni. Însă introducerea probei sportive la 
Bacalaureat este complet inutilă. Prin aceasta nu faci decât să îi împovărezi şi mai mult pe elevi, care 
oricum sunt deja prea stresaţi în legătură cu tot ceea ce presupun examenele naţionale. Plus că unii 
dintre adolescenţi au abilităţi sau înzestrări fizice foarte diferite între ei, ceea ce înseamna că ar 
putea fi notaţi diferit în mod nedrept. Ori nu mi se pare corect să îi dai o notă mai mică unui elev 
pentru că nu poate sta în poziţia lumânării“, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Părinţilor 
din România, Iulian Cristache. De aceeaşi părere este şi Marian Staş, specialist în Educaţie, cu 
menţiunea că el consideră că introducerea probei sportive la Bacalaureat ar putea să aibă ca scop 
principal creşterea promovabilităţii la Bacalaureat. „Sportul ne ajută pentru a ne menţine sănătatea 
psihică şi intelectuală. Din păcate, Educaţia Fizică în şcolile din România se face la un nivel superficial. 

http://adev.ro/oy8j6a


Este un fel de «Cenuşăreasă»  în rândul materiilor şcolare. Mai mult decât atât, tot mai mulţi elevi 
încearcă să scape de această oră, venind cu scutiri medicale. Ori având în vedere circumstanţele date, 
cum putem avea garanţia că proba sportivă va fi luată în serios, dacă materia este neglijată în mod 
sistematic !? Decât să fie o măsură meschină prin care să se dea note mari, astfel încât mai mulţi 
elevi să treacă examenul de Bacalaureat“, a explicat Staş. „Pe vremea când eram director de şcoală, 
am prins perioada când se dădea proba sportivă la Bacalaureat. Îmi aduc aminte că toţii elevii aveau 
numai 10 la Sport. A fost o bătaie de joc. Acesta este şi motivul pentru care s-a renunţat la proba de 
Educaţie Fizică în 2010. Nu se poate ca toţi să aibă aceleaşi capacităţi sportive. Tare îmi e că 
examenul va fi susţinut în acelaşi stil iresponsabil“, spune şi preşedintele asociaţiei „Edu Cer“, Şefan 
Vlaston. 
 
Liviu Pop: „Elevii au învins. De astăzi manualele şcolare se tipăresc doar de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale“ 
 
adev.ro/oy4u3q 
 
Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA a devenit, oficial, 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 unui OUG publicat în Monitorul Oficial, 
vineri seară. 
„Elevii au învins.De astăzi manualele şcolare se tipăresc doar de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 
De săptămâna viitoare lansăm concursul între autorii de manuale. OUG 76 din 2017 privind 
organizarea Editurii Didactice şi Pedagogice a fost publicată în Monitorul Oficial“, a scris Liviu Pop pe 
pagina sa de Facebook.   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 
 

ȘCOALA se schimbă RADICAL. Liviu Pop face un nou anunț despre MANUALE 

 
http://evz.ro/scoala-schimba-radical-liviu.html 
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Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop a declarat că că după prima dezbatere la nivel regional 
privind proiectul legii manualului şcolar s-a conturat ideea de a avea câte un singur manual de bază, 
dar şi siguranţa ca pentru fiecare programă şcolară să existe editat un astfel de manual. 
„Elementul principal desprins azi este dorinţa colegilor noştri, majoritatea, mai mare decât 
anticipam, de a avea un singur manual şi nu mai multe. Şi siguranţa ca pentru fiecare programă 
şcolară să existe editat un manual. Asta cel puţin în zona învăţământului tehnologic unde ştim că se 
învaţă pe module sau în învăţământul special în care nimeni nu şi-a pus întrebarea de ce copiii din 
învăţământul special nu au avut manuale în 27 de ani. Asta nu s-a întrebat nimeni”, a spus, într-o 
conferinţă de presă, Liviu Pop. 
Ministrul Educaţiei Naţionale a menţionat că proiectul legii manualului şcolar este în programul 
actualei guvernări, conform AGERPRES. 
„Proiectul legii manualului şcolar îl avem în programul nostru de guvernare. După dezbaterea de 
astăzi, eu cred că în maxim două săptămâni putem, în şedinţă de guvern, să iniţiem proiectul de lege 
a manualului şcolar, în aşa fel încât să parcurgă circuitul parlamentar de dezbatere. A fost o 
dezbatere serioasă şi aşa cum anticipam, toată lumea îşi doreşte rezolvarea acestei probleme. 
Nimeni nu doreşte să începem noul an şcolar fără manuale şcolare pentru foarte mulţi elevi şi cu 
manuale depăşite moral. Ne dorim ca acest lucru să se întâmple în următoare şase luni, să avem 
efectiv sub forma electronică toate manualele şcolare pentru învăţământul claselor I-VI. În aşa fel, în 
perioada aprilie-mai-iunie anul viitor, să se poată face şi o formare colegilor noştri, pentru ca din 
septembrie să intrăm, pentru prima dată după 27 de ani, cu toate manualele la toţi elevii din clasele 
I-VI, pentru că acolo am rescris programele şcolare.”, a completat Pop. 
 
PUTEREA 

Ministrul Educației se LAUDĂ cu un nou succes în lupta manualelor: ”Elevii au ÎNVINS” 

http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-se-lauda-cu-un-nou-succes-in-lupta-
manualelor-elevii-au-invins-160989.html 
 
Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA a devenit, oficial, 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 unui OUG publicat în Monitorul Oficial, 
vineri seară. 

„Elevii au învins. De astăzi manualele şcolare se tipăresc doar de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 
De săptămâna viitoare lansăm concursul între autorii de manuale. OUG 76 din 2017 privind 
organizarea Editurii Didactice şi Pedagogice a fost publicată în Monitorul Oficial“, a scris Liviu Pop pe 
pagina sa de Facebook. 

 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
 

Bilanțul roz al Guvernului: 100 de zile de împliniri mărețe în Educație | ANALIZĂ RL 

 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/bilantul-roz-al-guvernului--100-de-zile-de-impliniri-
marete-in-educatie-474126 
 

„Am lansat în consultare publică proiectul Legii manualului școlar. Până la 31 octombrie 2017 vor fi 
tipărite și distribuite toate manualele pentru clasa a V-a. Am extins educația antreprenorială la toate 
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școlile. Au fost reabilitate cinci școli (Brașov, Constanța, Iași și două în Botoșani) în cadrul proiectului 
de Reabilitare a Infrastructurii Școlare. În cadrul proiectului pentru Reforma Educației Timpurii s-au 
construit 13 grădinițe (două în Arad, Bacău, Vâlcea și câte una în Buzău, Gorj, Maramureș, Mehedinți, 
Olt, Satu Mare, Vrancea)“, se arată într-un bilanț al Executivului, la 100 de zile de guvernare.  

Confuzie în principii 

Doar că lucrurile arată diferit în realitate. Să le luăm pe rând. Pe cine și de ce să mai consulți în 
privința Legii manualului școlar când Liviu Pop a anunțat că toți copiii vor învăța după același manual. 
“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. 
Toți copiii vor învăța după același manual și vor avea șanse egale la testările naționale“, a precizat 
ministrul Educației. 

Liviu Pop nu pricepe că poate asigura copiilor șanse egale doar dacă le oferă tuturor condiții bune de 
învățare și dacă îi conviunge să continue pregătirea până în clasa a XII-a. Și nicidecum dacă oferă un 
manual unic. Pentru că, ne place sau nu, nivelul de înțelegere al copiilor se diferențiază în cei șapte 
ani de acasă și depinde de condițiile materiale familiale. 

Olimpicii refuză propunerea ministerului 

Liviu Pop se laudă că, în perioada de dinainte de începerea anului școlar, a reabilitat cinci școli. În 
condițiile în care peste 2.600 de unităţi nu îndeplinesc normele de securitate impuse de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă.  

Ministrul Educației arată că „am aprobat Metodologia - cadru privind reglementarea utilizării 
auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar”.  Măsură luată, în stilul clasic, fără 
nicio consultare. Pop a anunțat, peste noapte, că a interzis folosirea tuturor auxiliarelor, fapt care a 
determinat protestul editurilor, dar, mai ales al părinților și profesorilor. 

O ofertă de refuzat 

În domeniul cercetării, același document de bilanț subliniază că „a fost diminuat fenomenul de exod 
al creierelor, prin stimularea cercetării“, inclusiv prin creșterea veniturilor rezultate din cercetare 
aplicată. Nu există nicio cifră care să indice faptul că tinerii intenționează să rămână în România. 
Ministerul Cercetării oferă un stimulent de 3.500 de euro pe an pentru olimpicii internaționali care 
decid să își continue cariera în România. Majoritatea vor refuza oferta. Acești bani sunt oferiți 
condiționat de semnarea unui contract pe zece ani cu o instituție de cercetare din România. Unde 
salariile sunt mizerabile.   
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O nouă probă obligatorie la BAC, propusă de un deputat PSD. Pentru început face o consultare 
publică 



http://www.gandul.info/politica/o-noua-proba-obligatorie-la-bac-propusa-de-un-deputat-psd-
pentru-inceput-face-o-consultare-publica-16776344 
 
Huncă organizează această consultare publică la nivel naţional, în calitate de iniţiator, asupra 
propunerii legislative privind „creşterea numărului de ore de educaţie fizică şi sport în fiecare ciclu de 
învăţământ şi introducerea probei practice de evaluare a competenţelor motrice ca disciplină 
obligatorie a examenului de bacalaureat, în vederea dezvoltării sportului de masă”, se menţionează 
într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX. 
Potrivit sursei citate, în noua abordare legislativă se prevede majorarea timpului alocat activităţilor 
sportive la nivelul învăţământului preuniversitar şi universitar, precum şi diversificarea acestora 
pentru toţi copiii şi tinerii din România care urmează o formă de învăţământ. 
Iniţiativa legislativă are în vedere promovarea unei strategii pentru dezvoltarea sportului de masă şi 
pentru a determina tinerii să se implice în activităţi sportive, se arată în comunicatul citat, unde se 
menţionează, de asemenea, şi faptul că majorarea numărului de ore de sport la toate nivelurile de 
învăţământ din România va contribui la creşterea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă. 
La consultări sunt invitaţi sportivi de performanţă, membrii Comitetului Executiv al COSR, preşedinţi 
ai federaţiilor sportive naţionale, reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi şi elevi, ai asociaţiilor şi 
fundaţiilor care promovează activităţile sportive, profesori universitari şi specialişti în diferite ramuri 
sportive, conducerile Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Tineretului şi Sportului, 
Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării şi reprezentanţi ai societăţii civile. 
Evenimentul este organizat, potrivit sursei citate, cu sprijinul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 
va avea loc luni, 23 octombrie 2017, începând cu ora 17.00, în Amfiteatrul din sediul central al 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. 
Distribuie: 
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Cumpănașu: Creșterea bugetului educației și absorbția fondurilor structurale - principalele 
priorități CNMR în perioada 2018 - 2020 

https://www.agerpres.ro/social/2017/10/21/cumpanasu-cresterea-bugetului-educatiei-si-absorbtia-
fondurilor-structurale-principalele-prioritati-cnmr-in-perioada-2018-2020-19-42-10 
 
Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, a declarat 
sâmbătă că absorbția fondurilor structurale și creșterea bugetului educației sunt principalele 
priorități ale CNMR în perioada 2018 - 2020. 
"Unu ca importanță va fi educația și aici vom avea ca obiectiv principal creșterea cu 0,13% a 
bugetului educației în următorii ani pentru fiecare an, așa cum am făcut și în ultimii doi ani, creșterea 
cu 33% a bugetului cercetării pentru fiecare dintre anii 2018, 2019, 2020, în al doilea rând și ca 
prioritate vor fi fondurile structurale și absorbția fondurilor structurale. Noi vom da tot concursul 
coaliției (...). Ne vom pune expertiza la dispoziția Guvernului, dar vom face și toate eforturile de 
implementare, astfel încât până la sfârșitul anului 2020 să ajungem undeva la 55 — 56% din 
absorbția fondurilor structurale pentru actualul exercițiu. Fac precizarea că acum ne aflăm undeva la 
5 — 6% absorbție", a spus Cumpănașu. 
O altă prioritate vor fi proiectele CNMR prilejuite de Centenar. 
Alexandru Cumpănașu a anunțat că la București va fi instalat cel mai mare steag din Europa. "Încă 
suntem în discuții cu Primăria sectorului 3, fie (va fi instalat — n.r.) la Piața Muncii, fie la Piața Alba 

http://www.gandul.info/politica/o-noua-proba-obligatorie-la-bac-propusa-de-un-deputat-psd-pentru-inceput-face-o-consultare-publica-16776344
http://www.gandul.info/politica/o-noua-proba-obligatorie-la-bac-propusa-de-un-deputat-psd-pentru-inceput-face-o-consultare-publica-16776344
https://www.agerpres.ro/social/2017/10/21/cumpanasu-cresterea-bugetului-educatiei-si-absorbtia-fondurilor-structurale-principalele-prioritati-cnmr-in-perioada-2018-2020-19-42-10
https://www.agerpres.ro/social/2017/10/21/cumpanasu-cresterea-bugetului-educatiei-si-absorbtia-fondurilor-structurale-principalele-prioritati-cnmr-in-perioada-2018-2020-19-42-10


Iulia și va fi cel mai mare drapel din Europa, tot acest proiect va fi finanțat din bani privați, (...) nu 
cerem statului nimic", a precizat Cumpănașu. 
Conform lui Cumpănașu, o altă prioritate a CNMR este creșterea numărului de rezerviști voluntari 
despre care el a spus că sunt foarte puțini — în jur de 2.000. "Polonia are 20.000 de rezerviști 
voluntari. Noi vrem ca, până la sfârșitul anului 2018, să avem măcar 10.000 de astfel de rezerviști 
voluntari", a adăugat Cumpănașu. 
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