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ADEVĂRUL 
 
 
Cum sunt deturnaţi banii alocaţi şcolilor dărăpănate 
 
adev.ro/oylfbc 
 
Şcolilor mai sărace li se ia o parte din bani de către autorităţile locale pentru ca acestea să poată plăti 
salariile profesoriilor din şcolile de top. Acest lucru se întâmplă din cauza procesului de redistribuţie a 
fondurilor de bază care trebuie să acopere în primul rând lefurile cadrelor didactice, care de cele mai 
multe ori sunt mult mai mari în şcolile de prestigiu. 
Cel puţin asta rezultă dintr-o analiză prezentată de Coaliţia Pentru Educaţie şi Centrul pentru Politici 
Educaţionale (CPE), al cărei autor este Cezar Mihai Haj. Ca să înţelegem de ce banii şcolilor sărace 
(fără dotări minime precum toalete sau cabinete medicale) ajung tot la şcolile mai potente din punct 
de vedere financiar, trebuie să înţelegem cum funcţionează mecanismul redistribuirii banilor alocaţi 
unităţilor de învăţământ. Prima chestiune importantă este că banii sunt distribuiţi către şcoli, prin 
primării, pe baza următoarei formule: numărul de elevi înmulţit cu costul per elev (3.740 de lei). O 
altă caracteristică relevantă este că, din totalul fondurilor de bază, 89% este folosit pentru salarii, 
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restul banilor mergând către plata utilităţilor, a materialelelor didactice sau pentru pregătirea 
profesională a dascălilor, explică specialiştii în Educaţie.   Cum se redistribuie fondurile şcolilor Şcolile 
bogate atrag, în general, profesori cu mai multă vechime, cu grade didactice mai înalte, şi care 
beneficiază de diverse sporuri. Prin urmare, costurile pentru plata salariilor acestora sunt mai mari 
comparativ cu cele ale cadrelor didactice din şcolile de la sate, unde nu sunt suficienţi dascăli sau nu 
toţi profesorii sunt calificaţi. În consecinţă, se cheltuiesc mai puţini bani pentru ei, ajungându-se în 
situaţii în care şcolile cu pricina nu apucă să utilizeze toţi banii pentru salarii. De exemplu, un profesor 
de gradul I poate ajunge la un salariu de 4.000 de lei brut, fără sporuri, în timp ce un profesor 
necalificat câştigă 1.658 de lei. Mai mult, şcolile sărace nu pot folosi banii respectivi pentru investiţii, 
pentru că legea le interzice. Astfel, prin redistribuţie, se ajunge la cazuri în care banii necheltuiţi de 
unităţile şcolare cu o situaţie mai precară, să ajungă tot la cele care sunt mai bine cotate, explică 
preşedintele CPE, Dana Alexe.  Lefuri mai mari pentru unii dascăli Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, 
anunţa, luna trecută, că se gândeşte să pună în practică propunerea Ecaterinei Andronescu ca 
profesorii din şcolile de renume să fie plătiţi diferenţiat. Fosta şefă de la Educaţie a explicat că gândul 
„a bătut-o” cu prilejul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea Colegiului 
Naţional „Bogdan Petriceicu Haşdeu“ din Buzău. Pe de altă parte, unii dintre dascălii spun că este o 
măsură discriminatorie. „Măsura ar face mult rău. Progresul şi performanţa cea mai mare este atunci 
când ridici un copil de la nota 4.00 la nota 6.00. Acolo e o muncă extraordinară. Dacă salarizăm mai 
bine un profesor care duce un elev de la nota 9.00 la nota 10.00, s-ar putea să demotivăm profesorii 
buni care nu sunt în şcoli considerate de elită“, a explicat la acea dată, profesoara de Română, 
Cristina Tunegaru. 
 
Liviu Pop: „Voi înainta proiectul de lege prin care să avem un singur manual şcolar la fiecare 
disciplină”. Ministrul a anunţat proiectul unei biblioteci virtuale 
 
adev.ro/oyha80 
 
Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a declarat vineri, la Craiova, că ideea de a exista un singur 
manual şcolar prinde contur şi nu are nicio problemă să înainteze Guvernului proiectul de lege prin 
care să existe un singur manual şcolar la fiecare disciplină din programul cadru. 
"Programul de guvernare PSD-ALDE se pliază pe aşteptările colegilor noştri din învăţământul 
preuniversitar, plecând de la resursa umană, continuând cu baza materială şi formarea profesorilor şi 
îmbunătăţirea legislaţiei coroborată cu debirocratizarea. Au fost dezbateri ample pe legea 
manualului şcolar, vizavi de manualul unic sau manualul de bază şi alte manuale şi, aşa cum era de 
aşteptat, ideea de a avea un singur manual şcolar deja prinde contur şi nu am nicio problemă să îi 
înaintez Guvernului României proiectul de lege prin care să avem un singur manual şcolar la fiecare 
disciplină din programul cadru. Tot ceea ce înseamnă trunchi comun pentru elevii din România să 
aibă la bază un singur manual", a spus Liviu Pop, într-o conferinţă de presă, după o întâlnire cu cadre 
didactice din mai multe judeţe din sudul ţării.   Ministrul Educaţiei a subliniat că pentru aceia care 
doresc manuale alternative cadrul legal le permite ca pe banii lor să facă manuale alternative, dar 
statul are obligaţia, în conformitate cu Constituţia, prin MEN, pentru fiecare elev să asigure un 
manual şcolar la programa şcolară în baza curriculei naţionale, arată Agerpres..   Ministrul a anunţat 
biblioteca şcolară virtuală   Pop a adăugat că profesorii care vor realiza manuale şi auxiliare 
curriculare vor avea punctaj pentru gradaţie de merit.   "M-am bucurat foarte mult să văd (şi solicit 
pe toţi profesorii din zona învăţământului tehnologic, învăţământului profesional şi tehnic) că sunt 
colegi de-ai noştri care au materiale realizate pe suport pdf, nefăcând statul nimic pentru ei în ultimii 
cinci ani de zile. Adică în niciun liceu tehnologic nu există manuale pe module, copiii noştri care 
învaţă în liceul economic, spunea doamna director, nu au niciun manual, toate auxiliarele curriculare 
fiind făcute de către profesori. Toate aceste auxiliare curriculare, resurse educaţionale deschise, vor 
fi făcute publice pe biblioteca şcolară virtuală pe care o creăm în aşa încât modelul de bună practică, 
de exemplu de la clasa a IX, profil economic din Craiova, să se poată extinde în toată ţara. Am spus-o 
că toţi cei care vor realiza manuale şi auxiliare curriculare vor avea punctaj pentru gradaţie de merit. 
Îmi doresc ca următoarele criterii pentru gradaţii de merit să aibă în componenţă foarte multe 
elemente pe care profesorii, profesorii de excelenţă le au în portofoliile lor, dar nu au fost cunoscute 
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niciodată", a argumentat Liviu Pop.   Vor fi două tipuri de auxiliare   Potrivit ministrului, fiecare 
profesor are un portofoliu, unii dintre ei chiar nişte portofolii extraordinare, cu foarte multe 
documente, create în parcursul carierei educaţionale, dar care care niciodată nu au fost scoase la 
iveală, acestea funcţionând doar la nivelul unităţii şcolare, poate la nivelul inspectoratului, dar nu la 
nivel naţional, iar din acest motiv vor fi două categorii de auxiliare — cele contra cost şi cele din 
categoria resurselor educaţionale gratuite.   "De aceea, prin modificarea pe care o vom face pe 
regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, vom avea două categorii 
de auxiliare, dacă le putem numi aşa: cele care sunt contra cost, pe care le evaluăm la nivel naţional 
prin Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare, şi cele care sunt în categoria resurselor educaţionale 
deschise, gratuite, care pot fi folosite în orice unitate şcolară, gratuit, şi care se vor evalua la nivel IŞJ 
şi a Casei Corpului Didactic. La CCD vom evalua auxiliarele curriculare, adică dacă un profesor are 
propriul lui manual, programa a venit cu module îmbunătăţite, modele de teste, de probleme, 
demonstraţii, le poate face ca resursă educaţională deschisă, fără drept de autor, libere în tot 
sistemul de învăţământ în România şi peste tot unde avem copii români în diaspora. E un demers 
absolut obligatoriu", a evidenţiat Liviu Pop.   Gazeta matematiă, aprobată   Ministrul Educaţiei a mai 
afirmat că în acest moment nimeni nu poate garanta că manuale de azi ale elevilor sunt în 
conformitate cu programa şcolară, pentru că nu au fost filtrate. "Azi nimeni nu poate garanta că ceea 
ce a ajuns pe băncile elevilor este în conformitate cu programa şcolară, pentru că nu au fost filtrate 
de nimeni. Noi am pus două filtre în baza programelor şcolare: unul, la nivel naţional pentru cei care 
vor să contribuie din exterior cu material pentru sistemul de educaţie şi cei care vor să îl pună gratuit 
la dispoziţia şcolii. Acum două săptămâni am aprobat toate acele auxiliare folosite în bibliotecile 
şcolare, inclusiv Gazeta matematică. Procesul pentru cei care nu şi-au depus documentele se va relua 
în fiecare an, în august şi februarie se pot face depuneri de proiecte pentru resursa educaţională 
externă, deschisă sau evaluată naţional. E un demers greu, pentru că se desfăşoară în timpul anului 
şcolar", a mai afirmat Liviu Pop.   Ministrul Educaţiei Naţionale a participat vineri, la Craiova, la o 
dezbatere regională având ca teme legea educaţiei naţionale, a manualului şcolar, mobilitatea 
personalului didactic pentru 2018-2019, gradaţii de merit şi politici educaţionale, unde au fost 
prezenţi reprezentanţi din minister, inspectori şcolari de la IŞJ-uri din  judeţele Argeş, Călăraşi, 
Vâlcea, Mehedinţi, Dolj, Olt, Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu şi la o întâlnire la care au participat 
aproape 250 de directori şi directori adjuncţi din şcolile din Dolj. 
 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
 
PUTEREA 
BRAVO. Punctaje maxime obţinut de un elev ROMÂN la “BAC-ul” american 
http://www.puterea.ro/educatie/bravo-punctaje-maxime-obtinut-de-un-elev-roman-la-bac-ul-
american-161174.html 
 
Un elev din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Constanţa obţinut 
punctaje maxime la matematică şi fizică, materii la Scholastic Assessment Test (SAT), echivalentul 
american al examenului de bacalaureat, informează Mediafax. 
Andreas Casapu, care s-a “antrenat” doar două luni pentru aceste examene, a susţinut testele SAT la 
disciplinele Matematică şi Fizică, obţinând la ambele discipline un punctaj de 800. Adică „nota 
perfectă”. 
„Elevul s-a pregătit pentru acest examen timp de două luni, bazându-şi studiile pe cunoştinţele deja 
acumulate în anii de liceu, dar beneficiind şi de ajutorul profesorului Serdal Aslantas la orele de 
pregătire specială pentru SAT, la matematică”, se arată într-un comunicat al instituţiei. 
„Timpul este scurt, de aproximativ un minut pe exerciţiu şi, astfel, de foarte mare importanţă este 
ideea de rezolvare, mai mult decât abilităţile de calcul, la matematică. La fizică se pune foarte mult 
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accentul pe interpretarea fenomenelor sau istoria fizicii, aspecte mai puţin întâlnite în programa 
românească”, spune Andreas. 
Elev de 10 şi în sistemul de învăţământ românesc, Andreas este multi-premiat la olimpiade şi 
concursuri, fiind prezent în fiecare an la Olimpiada Naţională de Informatică, unde a obţinut în 2016 
medalia de aur, iar în 2017 medalia de bronz. 
Adolescentul vrea să se specializeze în domeniul Computer Science, preferând în special mediul 
academic din Statele Unite, iar ţinta lui principală este MIT, Electrical Engineering and Computer 
Science şi, în mod special, Laboratorul de dezvoltare de jocuri pe computer. 
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HOTNEWS 
Pubertatea precoce, o problemă a secolului XXI. Care sunt factorii care conduc la apariţia acesteia 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22081051-elevii-din-invatamantul-primar-prescolarii-intra-
vacanta-pana-5-noiembrie.htm 
Elevii din invatamantul primar, dar si cei din invatamantul prescolar sunt in vacanta in saptamana 
ce urmeaza. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, clasele din 
invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar au vacanta in saptamana 28 octombrie - 
5 noiembrie, noteaza news.ro. 
 
Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 
2 februarie 2018, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. 
 
Vacantele elevilor sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), 
vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si 
vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din invatamantul primar si 
grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie. 
 
Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai 2018, iar pentru 
clasa a VIII-a, in 8 iunie 2018. 
Mediafax 
Luni, prima zi de vacanţă pentru elevii din clasele primare. Revin la cursuri în 6 noiembrie 
http://www.mediafax.ro/social/luni-prima-zi-de-vacanta-pentru-elevii-din-clasele-primare-revin-la-
cursuri-in-6-noiembrie-16799339 
Elevii din clasele din învăţământul primar, dar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de 
vacanţă în săptămâna 28 octombrie - 5 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale (MEN). 
În anul şcolar 2017-2018 sunt înscrişi aproximativ 2,3 milioane de elevi şi preşcolari, dintre care 
165.000 în clasa pregătitoare, peste 400.000 la grădiniţă şi 170.000 de elevi în clasa a V-a. 
Următoarea vacanţă a elevilor este cea de iarnă, care va avea loc între 23 decembrie 2017 – 14 
ianuarie 2018. Până atunci, însă, ei vor beneficia de alte două zile libere, pe 30 noiembrie, de Sfântul 
Andrei, şi 1 Decembrie, când se celebrează Ziua Naţională a României. 
Vacanţa intersemestrială este programată între 3 şi 11 februarie 2018, urmată de vacanţa de 
primăvară, între 31 martie şi 10 aprilie 2018. 



Conform calendarului Ministerului Educaţiei, vacanţa de vară se va desfăşura între 16 iunie şi 9 
septembrie 2018. 
Pentru clasele terminale de la liceu, anul şcolar se va încheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care 
vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile în data de 8 iunie 2018. 
Agerpres 
Liviu Pop: Vrem să plătim o bună parte din sentințele judecătorești 
https://www.agerpres.ro/social/2017/10/27/liviu-pop-vrem-sa-platim-o-buna-parte-din-sentintele-
judecatoresti-14-17-42 
 
Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat vineri, la Craiova, că, prin următoarea rectificare bugetară, 
vor fi asigurate salariile dascălilor până la sfârșitul anului și, de asemenea, o parte din sumele 
necesare pentru plata sentințelor judecătorești. 
Potrivit lui Pop, în cazul în care nu vor fi alocați anul acesta toți cei 670 milioane lei necesari pentru 
plata acestora, diferența va fi cuprinsă în bugetul de anul viitor. 
"Lucrăm la proiectul de buget și la rectificarea bugetară și pot spune că intenția noastră este de a 
aloca educației cel mai mare buget, anul viitor, din ultimii zece ani, în conformitate cu programul de 
guvernare. Prin rectificarea bugetară pe care o pregătim, toate salariile sunt asigurate, nu avem o 
problemă de salarizare. Vrem să plătim o bună parte din sentințele judecătorești cu care suntem 
datori față de cadrele didactice. Se va aloca o sumă. Nu pot spune, azi, că toți banii necesari, 
aproximativ 670 milioane lei îi vom aloca, dar o bună parte dintre ei, dar eu zic că mai mult de 
jumătate din această sumă se va aloca. Am speranțe că spre finalul lunii noiembrie vom avea sumele 
clare. Ceea ce nu alocăm anul acesta prin rectificare clară se va regăsi în bugetul de anul viitor. Deci 
nu vom rămâne datori față de cei care au sentințele câștigate și, în conformitate cu actele normative, 
trebuie să le asigurăm plata. Eu îmi doresc să dăm toate sentințele anul acesta, să nu mai avem 
datorii față de cadrele didactice", a spus Pop, într-o conferință de presă la Craiova. 
Ministrul Educației a afirmat că a fost introdusă în Parlament o inițiativă legislativă semnată de 
premierul României, președintele Camerei Deputaților, vicepremier și ministrul Educației, prin care 
se schimbă modalitatea de finanțare în învățământ, în sensul că banii pentru salarii vor fi alocați în 
mod direct școlilor și nu vor mai trece prin consiliile locale. 
"Prin consiliile locale se vor duce doar sumele pentru reparații, întrețineri și cheltuieli de funcționare. 
Banii vrem să îi ducem direct la unitatea școlară, pe salarii, prin inspectoratele școlare. Și în același 
timp dobânzile pe care le au sentințele câștigate de profesori, astăzi trebuie plătite sau de unitatea 
școlară sau de unitatea administrativ teritorială locală. Prin această propunere de lege, vrem ca toate 
dobânzile să fie plătite de la bugetul de stat exact cum au fost plătite sentințele judecătorești", a spus 
Liviu Pop. 
 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 
 

https://www.agerpres.ro/social/2017/10/27/liviu-pop-vrem-sa-platim-o-buna-parte-din-sentintele-judecatoresti-14-17-42
https://www.agerpres.ro/social/2017/10/27/liviu-pop-vrem-sa-platim-o-buna-parte-din-sentintele-judecatoresti-14-17-42

